BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y
do ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r.

o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich
(druk nr 741)

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z 2021 r.
poz. 1162 oraz z 2022 r. poz. 655)
Art. 304.
§ 1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, o
których mowa w art. 207 § 2, osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie
niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, a
także osobom prowadzącym w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez
pracodawcę na własny rachunek działalność gospodarczą.
§ 2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki zajęć
odbywanych na terenie zakładu pracy przez studentów i uczniów niebędących jego
pracownikami.
§ 3. Obowiązki określone w art. 207 § 2 stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców
niebędących pracodawcami, organizujących pracę wykonywaną przez osoby fizyczne:
1) na innej podstawie niż stosunek pracy;
2) prowadzące na własny rachunek działalność gospodarczą.
§ 4. W razie prowadzenia prac w miejscu, do którego mają dostęp osoby niebiorące udziału
w procesie pracy, pracodawca jest obowiązany zastosować środki niezbędne do
zapewnienia ochrony życia i zdrowia tym osobom.
[§ 5. Minister Obrony Narodowej - w stosunku do żołnierzy w czynnej służbie wojskowej
oraz żołnierzy pełniących służbę w aktywnej rezerwie i w pasywnej rezerwie, a Minister
Sprawiedliwości - w stosunku do osób przebywających w zakładach karnych lub w
zakładach poprawczych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy, określą,
w drodze rozporządzeń, zakres stosowania do tych osób przepisów działu dziesiątego w
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-2razie wykonywania określonych zadań lub prac na terenie zakładu pracy lub w miejscu
wyznaczonym przez pracodawcę.]
<§ 5. Minister Obrony Narodowej – w stosunku do żołnierzy w czynnej służbie
wojskowej oraz żołnierzy pełniących służbę w aktywnej rezerwie i w pasywnej
rezerwie, a Minister Sprawiedliwości – w stosunku do osób przebywających w
zakładach

karnych,

okręgowych

ośrodkach

wychowawczych,

zakładach

poprawczych lub w schroniskach dla nieletnich, w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw pracy, określą, w drodze rozporządzeń, zakres stosowania do
tych osób przepisów działu dziesiątego w razie wykonywania określonych zadań lub
prac na terenie zakładu pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, mając
na uwadze bezpieczeństwo wykonywania tych zadań lub prac.>

USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z
2022 r. poz. 935 i 1116)
Art. 1.
1. Ustawie podlegają nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni
w:
1) publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz placówkach doskonalenia
nauczycieli działających na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1a, 1b oraz pkt 2
lit. a;
[2) zakładach poprawczych oraz schroniskach dla nieletnich działających na podstawie
ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z
2018 r. poz. 969);]
<2) okręgowych

ośrodkach

wychowawczych,

zakładach

poprawczych

oraz

schroniskach dla nieletnich działających na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca
2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U. poz. …);>
3) (uchylony);
4) publicznych kolegiach pracowników służb społecznych.
1a. (uchylony).
2. Ustawie podlegają również, w zakresie określonym ustawą:
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-31) nauczyciele mianowani lub dyplomowani zatrudnieni na stanowiskach, na których
wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, w:
a) urzędach organów administracji rządowej,
b) kuratoriach oświaty,
c) specjalistycznej jednostce nadzoru,
d) Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz okręgowych komisjach egzaminacyjnych,
[e) organach sprawujących nadzór pedagogiczny nad zakładami poprawczymi,
schroniskami dla nieletnich oraz szkołami przy zakładach karnych;]
<e) organach sprawujących nadzór pedagogiczny nad okręgowymi ośrodkami
wychowawczymi, zakładami poprawczymi, schroniskami dla nieletnich oraz
szkołami przy zakładach karnych;>
1a) nauczyciele zatrudnieni w szkołach polskich, o których mowa w art. 4 pkt 29d ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, oraz w publicznych szkołach i zespołach
szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i
przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej;
1b) nauczyciele zatrudnieni w publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli o
zasięgu ogólnokrajowym, publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli szkół
artystycznych oraz publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli przedmiotów
zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych, oraz publicznej placówce
doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych o zasięgu ogólnokrajowym, o
których mowa odpowiednio w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. b, ust. 6 i ust. 7 pkt 2 i ust. 14
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;
1c) nauczyciele skierowani przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do
pracy w szkołach działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół
Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r.
poz. 10), zwanych dalej "szkołami europejskimi
1d) nauczyciele szkół za granicą;
2) nauczyciele zatrudnieni w:
a) publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby
fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego,
b) przedszkolach niepublicznych, niepublicznych placówkach, o których mowa w ust.
1 pkt 1, oraz szkołach niepublicznych i niepublicznych szkołach artystycznych o
uprawnieniach publicznych szkół artystycznych,
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-4c) publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez
osoby

fizyczne

oraz

osoby

prawne

niebędące

jednostkami

samorządu

terytorialnego oraz niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego;
3) nauczyciele urlopowani na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o
związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263);
4) pracownicy zatrudnieni u pracodawców niewymienionych w ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1-3,
pełniący funkcję instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz kierowników
praktycznej nauki zawodu, posiadający kwalifikacje określone dla nauczycieli
praktycznej nauki zawodu oraz wykonujący pracę dydaktyczną i wychowawczą w
wymiarze przewidzianym dla tych nauczycieli;
5)

pracownicy zatrudnieni

w

Ochotniczych

Hufcach

Pracy na

stanowiskach

wychowawców, pedagogów oraz na stanowiskach kierowniczych, posiadający
kwalifikacje, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, wykonujący pracę dydaktyczną i
wychowawczą co najmniej w połowie obowiązującego ich czasu pracy.

Art. 6a.
1. Praca nauczyciela, z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty, podlega ocenie. Ocena pracy
nauczyciela może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie
roku od dokonania oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego, o której mowa w
art. 9c ust. 5a, z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek:
1) nauczyciela;
2) organu sprawującego nadzór pedagogiczny, a w przypadku nauczycieli placówek
doskonalenia nauczycieli - kuratora oświaty;
3) organu prowadzącego szkołę;
4) rady szkoły;
5) rady rodziców.
1a. (uchylony).
1b. (uchylony).
1c. (uchylony).
1d. (uchylony).
1e. Ocena pracy nauczyciela dotyczy stopnia realizacji obowiązków określonych w art. 6 i art.
42 ust. 2 oraz w art. 5 ustawy - Prawo oświatowe w zakresie wszystkich obszarów
działalności szkoły.
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-51f. Ocena pracy dyrektora szkoły dotyczy stopnia realizacji obowiązków określonych w art. 6
i art. 7 oraz w art. 68 ust. 1, 5 i 6 ustawy - Prawo oświatowe, a w przypadku realizowania
przez dyrektora szkoły zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych - także
obowiązków określonych w art. 42 ust. 2 oraz w art. 5 ustawy - Prawo oświatowe.
1g. Na ocenę pracy nauczyciela i dyrektora szkoły nie mogą mieć wpływu jego przekonania
religijne i poglądy polityczne, a także odmowa wykonania przez niego polecenia
służbowego, gdy odmowa taka wynikała z uzasadnionego przekonania, że wydane
polecenie było sprzeczne z dobrem ucznia albo dobrem publicznym.
2. Dyrektor szkoły jest obowiązany dokonać oceny pracy nauczyciela w okresie nie dłuższym
niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku, a w przypadku oceny pracy dokonywanej z
własnej inicjatywy - w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia powiadomienia
nauczyciela na piśmie o rozpoczęciu dokonywania oceny jego pracy, z zastrzeżeniem
terminu określonego w ust. 1.
2a. (uchylony).
2b. Do okresów, o których mowa w ust. 2, nie wlicza się okresów usprawiedliwionej
nieobecności nauczyciela w pracy, trwającej dłużej niż 14 dni, oraz okresów ferii
szkolnych wynikających z przepisów w sprawie organizacji roku szkolnego, a w
przypadku nauczycieli zatrudnionych w szkołach, w których nie są przewidziane ferie
szkolne - okresów urlopu wypoczynkowego trwającego nieprzerwanie co najmniej 14 dni
kalendarzowych.
3. (uchylony).
4. Ocena pracy nauczyciela ma charakter opisowy i jest zakończona stwierdzeniem
uogólniającym:
1) ocena wyróżniająca;
2) ocena bardzo dobra;
3) ocena dobra;
4) ocena negatywna.
5. Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, który przy jej dokonywaniu:
1) zasięga opinii rady rodziców, z wyjątkiem szkół i placówek, w których nie tworzy się
rad rodziców;
2) (uchylony);
3) może zasięgnąć opinii samorządu uczniowskiego;
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-64) na wniosek nauczyciela zasięga, a z własnej inicjatywy może zasięgnąć opinii
właściwego doradcy metodycznego na temat pracy nauczyciela, a w przypadku braku
takiej możliwości - opinii innego nauczyciela dyplomowanego lub mianowanego, a w
przypadku nauczyciela publicznego kolegium pracowników służb społecznych - opinii
opiekuna naukowo-dydaktycznego.
5a. Rada rodziców przedstawia pisemną opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia o dokonywanej ocenie pracy nauczyciela. Nieprzedstawienie opinii przez
radę rodziców nie wstrzymuje dokonywania oceny pracy.
5b. W przypadku gdy dyrektorem szkoły jest osoba niebędąca nauczycielem, oceny pracy
nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielem zajmującym inne
stanowisko kierownicze i sprawującym w tej szkole nadzór pedagogiczny, a w przypadku
innych form wychowania przedszkolnego, przedszkoli, szkół i placówek, o których mowa
w art. 1 ust. 2 pkt 2 - nauczyciel upoważniony przez organ prowadzący.
5c. W przypadku gdy dyrektorem szkoły jest osoba niebędąca nauczycielem, oceny pracy
nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze i sprawującego w tej szkole nadzór
pedagogiczny dokonuje dyrektor szkoły w porozumieniu z organem sprawującym nadzór
pedagogiczny, a w przypadku nauczycieli placówek doskonalenia nauczycieli - dyrektor
szkoły w porozumieniu z kuratorem oświaty.
5d. W przypadku uzupełniania przez nauczyciela tygodniowego obowiązkowego wymiaru
zajęć na podstawie art. 22 ust. 1 oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, w
której nauczyciel jest zatrudniony, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, w której
nauczyciel uzupełnia obowiązkowy wymiar zajęć.
5e. (uchylony).
5f. Oceny pracy nauczyciela, któremu powierzono zadania doradcy metodycznego, dokonuje
dyrektor szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, po uzyskaniu oceny pracy
dokonanej przez dyrektora właściwej placówki doskonalenia nauczycieli, w zakresie
dotyczącym wykonywania zadań doradcy metodycznego.
6. Oceny pracy dyrektora szkoły, nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie
obowiązków dyrektora szkoły, oraz nauczyciela pełniącego w zastępstwie obowiązki
dyrektora szkoły przez okres co najmniej 6 miesięcy dokonuje organ sprawujący nadzór
pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, a w przypadku gdy organ
prowadzący szkołę jest jednocześnie organem sprawującym nadzór pedagogiczny - oceny
dokonuje ten organ. W przypadku placówek doskonalenia nauczycieli oceny pracy
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-7dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli, nauczyciela, któremu czasowo powierzono
pełnienie obowiązków dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli, oraz nauczyciela
pełniącego w zastępstwie obowiązki dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli przez
okres co najmniej 6 miesięcy dokonuje kurator oświaty w porozumieniu z organem
prowadzącym placówkę.
7. Organ, o którym mowa w ust. 6, dokonuje oceny pracy dyrektora szkoły, nauczyciela,
któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, oraz nauczyciela
pełniącego w zastępstwie obowiązki dyrektora szkoły przez okres co najmniej 6 miesięcy
po zasięgnięciu opinii rady szkoły i zakładowych organizacji związkowych działających
w tej szkole.
7a. Do oceny pracy, o której mowa w ust. 6, przepisy ust. 1, 2, 2b, 4, 8 i 8a stosuje się
odpowiednio.
8. Ocenę pracy ustala się po zapoznaniu nauczyciela z jej projektem oraz wysłuchaniu jego
uwag i zastrzeżeń.
8a. Nauczyciel, po ustaleniu oceny jego pracy, otrzymuje kartę oceny pracy zawierającą
ocenę pracy, jej uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości wniesienia odwołania albo
wniosku o ponowne ustalenie oceny.
8b. Przy dokonywaniu oceny pracy do doręczeń stosuje się odpowiednio przepisy art. 39, art.
42, art. 43, art. 44, art. 46 i art. 47 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 i 1491).
9. Od ustalonej oceny pracy, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, przysługuje:
1) nauczycielowi - prawo wniesienia odwołania, za pośrednictwem dyrektora szkoły, do
organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą, a w przypadku nauczycieli
placówek doskonalenia nauczycieli - prawo wniesienia odwołania, za pośrednictwem
dyrektora placówki, do kuratora oświaty;
2) dyrektorowi szkoły, nauczycielowi, któremu czasowo powierzono pełnienie
obowiązków dyrektora szkoły, oraz nauczycielowi pełniącemu w zastępstwie
obowiązki dyrektora szkoły przez okres co najmniej 6 miesięcy, a także dyrektorowi
placówki doskonalenia nauczycieli, nauczycielowi, któremu czasowo powierzono
pełnienie

obowiązków

dyrektora

placówki

doskonalenia

nauczycieli,

oraz

nauczycielowi pełniącemu w zastępstwie obowiązki dyrektora placówki doskonalenia
nauczycieli przez okres co najmniej 6 miesięcy - prawo złożenia wniosku o ponowne
ustalenie oceny jego pracy do organu, który tę ocenę ustalił.
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-810. Odwołanie albo wniosek o ponowne ustalenie oceny pracy rozpatruje zespół oceniający
powołany przez organ, o którym mowa w ust. 9.
10a. Organ, o którym mowa w ust. 9, w terminie 30 dni od dnia otrzymania odwołania albo
wniosku o ponowne ustalenie oceny pracy, po rozpatrzeniu odwołania albo wniosku o
ponowne ustalenie oceny pracy przez zespół oceniający:
1) podtrzymuje ocenę pracy dokonaną przez dyrektora szkoły lub organ, o którym mowa
w ust. 6, albo
2) uchyla ocenę pracy dokonaną przez dyrektora szkoły lub organ, o którym mowa w ust.
6, oraz ustala nową ocenę pracy nauczyciela, albo
3) uchyla ocenę pracy dokonaną przez dyrektora szkoły lub organ, o którym mowa w ust.
6, oraz przekazuje sprawę do ponownego ustalenia oceny pracy, jeżeli ocena pracy
została dokonana z naruszeniem prawa.
10b. Ocena pracy ustalona przez organ, o którym mowa w ust. 9, w wyniku odwołania albo
wniosku o ponowne ustalenie oceny pracy jest sporządzana w formie pisemnej i zawiera
uzasadnienie.
10c. Ocena pracy ustalona przez organ, o którym mowa w ust. 9, jest ostateczna.
11. (uchylony).
[12. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w stosunku do nauczycieli szkół
artystycznych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich odpowiednio - minister
właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz Minister
Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i
wychowania, określi, w drodze rozporządzenia, tryb dokonywania oceny pracy
nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowy zakres
informacji zawartych w karcie oceny pracy, skład i sposób powoływania zespołu
oceniającego oraz szczegółowy tryb postępowania odwoławczego, mając na uwadze
konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu wykonywania pracy przez nauczycieli.]
<12. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w stosunku do nauczycieli
szkół

artystycznych,

okręgowych

ośrodków

wychowawczych,

zakładów

poprawczych, schronisk dla nieletnich odpowiednio – minister właściwy do spraw
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz Minister Sprawiedliwości, w
porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, określą, w
drodze rozporządzeń, tryb dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli
zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowy zakres informacji zawartych w
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szczegółowy tryb postępowania odwoławczego, mając na uwadze konieczność
zapewnienia odpowiedniego poziomu wykonywania pracy przez nauczycieli.>
13. (uchylony).
14. (uchylony).
15. (uchylony).
16. (uchylony).
17. (uchylony).
18. (uchylony).

Art. 9g.
1. Komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela
kontraktowego powołuje dyrektor szkoły. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor lub wicedyrektor szkoły, jako przewodniczący komisji;
2) przewodniczący zespołu nauczycieli, o którym mowa w przepisach wydanych na
podstawie art. 111 ustawy - Prawo oświatowe, a jeżeli zespół taki nie został w tej
szkole powołany - nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony w szkole, a
w przypadku przedszkola, szkoły lub placówki, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2,
w których nie są zatrudnieni nauczyciele mianowani lub dyplomowani - nauczyciel
kontraktowy;
3) opiekun stażu.
2. Komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego powołuje organ prowadzący szkołę. W skład komisji wchodzą:
1) przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący;
2) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
3) dyrektor szkoły;
4) dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i
wychowania.
3. Komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela
dyplomowanego powołuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w przypadku
nauczycieli placówek doskonalenia nauczycieli, z wyjątkiem placówek doskonalenia
nauczycieli, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. b, ust. 6, ust. 7 pkt 2 i ust. 14 ustawy
- Prawo oświatowe - kurator oświaty. W skład komisji wchodzą:
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- 10 1) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, a w przypadku nauczycieli
placówek doskonalenia nauczycieli, z wyjątkiem placówek doskonalenia nauczycieli,
o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. b, ust. 6, ust. 7 pkt 2 i ust. 14 ustawy - Prawo
oświatowe - przedstawiciel kuratora oświaty, jako jej przewodniczący, a w przypadku
nauczyciela, o którym mowa w art. 9e ust. 1 - także przedstawiciel organu
prowadzącego szkołę;
2) dyrektor szkoły, z wyjątkiem przypadku gdy o awans ubiega się dyrektor szkoły;
3) trzej eksperci z listy ekspertów prowadzonej przez ministra właściwego do spraw
oświaty i wychowania.
4. W pracach komisji, o których mowa w ust. 1-3, o ile nie wchodzi w ich skład, może brać
również udział w charakterze obserwatora przedstawiciel organu prowadzącego szkołę i
organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
5. Na wniosek nauczyciela w skład komisji, o których mowa w ust. 1-3, wchodzi
przedstawiciel wskazanego we wniosku związku zawodowego.
5a. Przedstawiciela związku zawodowego wskazuje właściwy organ statutowy związku.
6. Komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli mianowanych, o których mowa w art. 9e ust. 2,
ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego powołuje w przypadku
nauczycieli zatrudnionych w:
1) urzędzie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, kuratoriach oświaty,
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisjach egzaminacyjnych i
publicznej placówce doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym - minister
właściwy do spraw oświaty i wychowania;
2) urzędzie ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
specjalistycznej jednostce nadzoru oraz publicznej placówce doskonalenia nauczycieli
szkół artystycznych - minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego;
[3) organach sprawujących nadzór pedagogiczny nad zakładami poprawczymi,
schroniskami dla nieletnich oraz szkołami przy zakładach karnych - Minister
Sprawiedliwości;]
<3) organach sprawujących nadzór pedagogiczny nad okręgowymi ośrodkami
wychowawczymi, zakładami poprawczymi, schroniskami dla nieletnich oraz
szkołami przy zakładach karnych – Minister Sprawiedliwości;>
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- 11 4) urzędzie ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego i urzędach
wojewódzkich - minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego;
5) urzędzie ministra właściwego do spraw rolnictwa oraz publicznych placówkach
doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach
rolniczych - minister właściwy do spraw rolnictwa;
6) urzędzie ministra właściwego do spraw zdrowia oraz publicznej placówce doskonalenia
nauczycieli przedmiotów zawodowych o zasięgu ogólnokrajowym, o której mowa w
art. 8 ust. 14 ustawy - Prawo oświatowe - minister właściwy do spraw zdrowia;
7) urzędzie ministra właściwego do spraw środowiska - minister właściwy do spraw
środowiska.
6a. W skład komisji kwalifikacyjnej, o której mowa w ust. 6, wchodzą:
1) przedstawiciel właściwego ministra;
2) kierownik jednostki, w której jest zatrudniony nauczyciel ubiegający się o awans, lub
jego przedstawiciel, z wyjątkiem przypadku ubiegania się o awans przez kierownika
jednostki;
3) trzej eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i
wychowania.
Przepisy ust. 5 i 5a stosuje się odpowiednio.
7. Komisję egzaminacyjną lub kwalifikacyjną dla nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust.
3, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego lub nauczyciela
dyplomowanego powołuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.
7a. W skład komisji, o której mowa w ust. 7, wchodzą:
1) przedstawiciel właściwego ministra;
2) dyrektor szkoły, z której nauczyciel został urlopowany lub zwolniony z obowiązku
świadczenia pracy;
3) trzej eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i
wychowania.
Przepisy ust. 5 i 5a stosuje się odpowiednio.
8. Nauczyciel, który nie uzyskał akceptacji lub nie zdał egzaminu odpowiednio przed
komisjami, o których mowa w ust. 1-3, może ponownie złożyć wniosek o podjęcie
odpowiednio postępowania egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego po odbyciu, na
wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora szkoły, dodatkowego stażu w wymiarze 9
miesięcy, z tym że:
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do rozmowy z komisją kwalifikacyjną lub do egzaminu przed komisją egzaminacyjną
tylko jeden raz w danej szkole;
2) nauczyciel mianowany, w przypadku powtórnego nieuzyskania akceptacji, przed
kolejnym ubieganiem się o uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej jest
obowiązany do odbycia stażu w wymiarze określonym w art. 9c ust. 1 pkt 2.
8a. Nauczyciele, o których mowa w art. 9e ust. 1-3, którzy nie uzyskali akceptacji lub nie
zdali

egzaminu,

mogą

ponownie

złożyć

wniosek

o

podjęcie

postępowania

kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego po upływie roku.
8b. W przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a, rozmowa, o której mowa
w art. 9b ust. 1 pkt 1, może być przeprowadzana w formie wideokonferencji przy
wykorzystaniu narzędzi teleinformatycznych umożliwiających przesyłanie dźwięku i
obrazu w czasie rzeczywistym.
9. Komisja kwalifikacyjna lub egzaminacyjna wydaje nauczycielowi zaświadczenie
odpowiednio o akceptacji lub zdaniu egzaminu. Rejestr wydanych zaświadczeń prowadzi
odpowiednio dyrektor szkoły lub organ, który powołał komisję.
10. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, Ministrem Obrony
Narodowej i Ministrem Sprawiedliwości, w drodze rozporządzenia:
1) sposób odbywania stażu,
2) rodzaj dokumentacji załączanej do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego
lub egzaminacyjnego,
3) zakres wymagań do uzyskania poszczególnych stopni awansu zawodowego,
4) tryb działania komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych,
5) wzory zaświadczeń o uzyskaniu akceptacji lub zdaniu egzaminu oraz wzory aktów
nadania stopni awansu zawodowego
-

uwzględniając

potrzebę

stopniowania

i

różnicowania

wymagań

stawianych

nauczycielom na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz potrzebę
prawidłowego przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych.
11. Listę ekspertów prowadzi minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.
11a. Na listę ekspertów może być wpisana osoba, która:
1) posiada co najmniej wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister
inżynier lub równorzędny;
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3) przepracowała po uzyskaniu stopnia nauczyciela dyplomowanego co najmniej 3 lata i
w tym czasie ukończyła z wynikiem pozytywnym szkolenie dla kandydatów na
ekspertów organizowane przez publiczną placówkę doskonalenia nauczycieli, o której
mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. b ustawy - Prawo oświatowe, lub publiczną placówkę
doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych, o której mowa w art. 8 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe; wymóg ukończenia szkolenia nie dotyczy osób, o których mowa w
pkt 5 lit. a, posiadających stopień naukowy doktora lub stopień doktora sztuki;
4) posiada co najmniej 10-letni staż pracy pedagogicznej, psychologicznej, naukowodydaktycznej albo artystycznej;
5) spełnia jeden z następujących warunków:
a) jest nauczycielem akademickim zatrudnionym w szkole wyższej, kształcącym
nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, o których
mowa w art. 1 ust. 1,
b) jest nauczycielem zatrudnionym w przedszkolu, szkole, placówce lub innej
jednostce organizacyjnej, o której mowa w art. 1,
c) jest konsultantem współpracującym z Centrum Edukacji Artystycznej;
6) spełnia warunki, o których mowa w art. 10 ust. 5 pkt 1-4;
7) nie była prawomocnie ukarana karą dyscyplinarną;
8) uzyskała rekomendację, zawierającą opis dorobku zawodowego nauczyciela lub
nauczyciela akademickiego, wydaną przez instytucję lub stowarzyszenie działające w
systemie oświaty i wychowania, szkolnictwa wyższego i nauki lub na ich rzecz albo
nauczycielski związek zawodowy.
11b. W przypadku osoby spełniającej warunek, o którym mowa w ust. 11a pkt 5 lit. c, wpis na
listę ekspertów następuje po akceptacji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego.
11c. Skreślenie z listy ekspertów następuje:
1) na wniosek eksperta;
2) na umotywowany wniosek organu powołującego komisję egzaminacyjną lub
kwalifikacyjną albo organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadku:
a) dwukrotnego nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w pracach komisji
egzaminacyjnej lub kwalifikacyjnej, w skład której ekspert został powołany,
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kwalifikacyjnego;
3) w razie niespełniania warunków, o których mowa w ust. 11a pkt 5 i 6;
4) w razie prawomocnego ukarania karą dyscyplinarną;
5) w razie dokonania wpisu z naruszeniem prawa.
11d. Wpis na listę ekspertów, odmowa wpisu oraz skreślenie z listy następuje w drodze
decyzji administracyjnej ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
12. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, Ministrem Obrony
Narodowej i Ministrem Sprawiedliwości, w drodze rozporządzenia, ramowy program
szkolenia kandydatów na ekspertów, sposób prowadzenia listy ekspertów, tryb
wpisywania i skreślania ekspertów z listy, uwzględniając w szczególności podstawowe
treści programowe szkolenia i minimalny wymiar godzin szkolenia, a także dokumenty
wymagane od osób ubiegających się o wpis na listę ekspertów oraz zakres danych
objętych wpisem na listę.

Art. 17.
1. Zasady powierzania stanowisk kierowniczych w szkole określają odrębne przepisy.
[2. Nauczyciele mianowani lub dyplomowani zatrudnieni na stanowisku kuratora oświaty
oraz nauczyciele przechodzący do pracy w urzędach administracji rządowej, kuratoriach
oświaty, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisjach egzaminacyjnych,
specjalistycznej jednostce nadzoru oraz w organach sprawujących nadzór pedagogiczny
nad zakładami poprawczymi oraz schroniskami dla nieletnich na stanowiska wymagające
kwalifikacji pedagogicznych oraz nauczyciele, z którymi został nawiązany stosunek pracy
na podstawie wyboru na okres pełnienia funkcji z wyboru, otrzymują urlop bezpłatny na
czas zajmowania tych stanowisk lub pełnienia tych funkcji.]
<2. Nauczyciele mianowani lub dyplomowani zatrudnieni na stanowisku kuratora
oświaty oraz nauczyciele przechodzący do pracy w urzędach administracji rządowej,
kuratoriach oświaty, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisjach
egzaminacyjnych, specjalistycznej jednostce nadzoru oraz w organach sprawujących
nadzór pedagogiczny nad okręgowymi ośrodkami wychowawczymi, zakładami
poprawczymi oraz schroniskami dla nieletnich na stanowiska wymagające
kwalifikacji pedagogicznych oraz nauczyciele, z którymi został nawiązany stosunek
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bezpłatny na czas zajmowania tych stanowisk lub pełnienia tych funkcji.>
2a. Nauczyciele skierowani przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do
pracy w szkołach europejskich otrzymują urlop bezpłatny na czas skierowania.
3. Nauczyciele, o których mowa w ust. 2 i 2a, zajmujący stanowisko dyrektora szkoły,
obowiązani są do złożenia rezygnacji z zajmowanego stanowiska przed udzieleniem im
urlopu bezpłatnego, o którym mowa w ust. 2 i 2a.

Art. 30.
1. Wynagrodzenie nauczycieli, z zastrzeżeniem art. 32, składa się z:
1) wynagrodzenia zasadniczego;
2) dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, w tym z tytułu sprawowania
funkcji wychowawcy klasy, oraz za warunki pracy,
3) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;
4) nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń
z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, świadczenia, o którym mowa w art.
53a, i dodatku, o którym mowa w art. 54 ust. 5.
2. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela uzależniona jest od stopnia awansu
zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajęć obowiązkowych, a wysokość
dodatków odpowiednio od okresu zatrudnienia, jakości świadczonej pracy i wykonywania
dodatkowych zadań lub zajęć, powierzonego stanowiska lub sprawowanej funkcji oraz
trudnych lub uciążliwych warunków pracy.
3. Średnie wynagrodzenie nauczycieli stanowi dla:
1) nauczyciela stażysty - 100%,
2) nauczyciela kontraktowego - 111%,
3) nauczyciela mianowanego - 144%,
4) nauczyciela dyplomowanego - 184%
- kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.
4. (uchylony).
5. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw pracy oraz po zasięgnięciu opinii Komisji Wspólnej Rządu i
Samorządu Terytorialnego, określa, w drodze rozporządzenia:
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realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust.
3, oraz dla nauczycieli, których tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin ustala się
na podstawie art. 42 ust. 7, oraz sposób udokumentowania prawa do określonej stawki
wynagrodzenia zasadniczego,
2) sposób obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę
przeliczeniową i minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli
realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust.
4a,
3) wykaz stanowisk oraz sprawowanych funkcji uprawniających nauczyciela do dodatku
funkcyjnego

oraz

ogólne

warunki

przyznawania

nauczycielom

dodatku

motywacyjnego,
4) sposób ustalania wysokości wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy
- uwzględniając stopnie awansu zawodowego, poziom wykształcenia nauczycieli i
wymiar zajęć obowiązkowych, stanowiska kierownicze w szkole i sprawowane
funkcje, stopień zaangażowania nauczycieli w pracę oraz zapewniając, że
wynagrodzenie za pracę w dniu wolnym od pracy uwzględnia osobistą stawkę
zaszeregowania nauczyciela i dodatek za warunki pracy.
6. Organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając
przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla nauczycieli poszczególnych stopni
awansu zawodowego, w drodze regulaminu:
1) wysokość stawek dodatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz szczegółowe warunki
przyznawania tych dodatków, z zastrzeżeniem art. 33-34a,
2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 3,
3) wysokość i warunki wypłacania składników wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1
pkt 4, o ile nie zostały one określone w ustawie lub w odrębnych przepisach
- w taki sposób, aby średnie wynagrodzenia nauczycieli, składające się ze składników, o
których mowa w ust. 1, odpowiadały na obszarze działania danej jednostki samorządu
terytorialnego co najmniej średnim wynagrodzeniom nauczycieli, o których mowa w
ust. 3.
6a. Regulamin podlega uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.
6b. (uchylony).
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 17 7. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, Ministrem Obrony
Narodowej, ministrem właściwym do spraw rolnictwa, ministrem właściwym do spraw
środowiska, ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej, ministrem właściwym
do spraw żeglugi śródlądowej i ministrem właściwym do spraw rybołówstwa określi, w
drodze rozporządzenia, dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez ministrów wysokość stawek dodatków, o
których mowa w ust. 1 pkt 2, z zastrzeżeniem art. 33, oraz szczegółowe warunki
przyznawania

tych

dodatków,

szczegółowe

warunki

obliczania

i

wypłacania

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i
warunki wypłacania składników wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 4, o ile nie
zostały one określone w przepisach ustawy lub w odrębnych przepisach, z zastrzeżeniem
ust. 7a, uwzględniając wysokości średniego wynagrodzenia nauczycieli, o których mowa
w ust. 3, oraz zróżnicowanie szkół prowadzonych przez poszczególnych ministrów.
[7a. Minister

Sprawiedliwości,

uwzględniając

co

najmniej

wysokość

średniego

wynagrodzenia nauczycieli, o których mowa w ust. 3, określi, w drodze rozporządzenia,
dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w zakładach
poprawczych, schroniskach dla nieletnich oraz szkołach przy zakładach karnych i
aresztach śledczych wysokość stawek dodatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz
szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, z zastrzeżeniem art. 33, a także
szczegółowe

warunki

obliczania

i

wypłacania

wynagrodzenia

za

godziny

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania
składników wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 4, o ile nie zostały one określone
w przepisach ustawy lub w odrębnych przepisach, uwzględniając w szczególności
specyfikę organizacji nauki, pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej, a także specyfikę
nauczania prowadzonego w warunkach izolacji.]
<7a. Minister Sprawiedliwości, uwzględniając co najmniej wysokość średniego
wynagrodzenia nauczycieli, o których mowa w ust. 3, określi, w drodze
rozporządzenia, dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego
zatrudnionych w okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych,
schroniskach dla nieletnich oraz szkołach przy zakładach karnych i aresztach
śledczych wysokość stawek dodatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz
szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, z zastrzeżeniem art. 33, a także
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- 18 szczegółowe

warunki

obliczania

i

wypłacania

wynagrodzenia

za

godziny

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki
wypłacania składników wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 4, o ile nie
zostały one określone w przepisach ustawy lub w odrębnych przepisach,
uwzględniając w szczególności specyfikę organizacji nauki, pracy wychowawczej i
resocjalizacyjnej, a także specyfikę nauczania prowadzonego w warunkach izolacji.>
7b. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw pracy, określi, w drodze rozporządzenia, składniki wynagrodzenia
przysługującego nauczycielom, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a, ich wysokość oraz
warunki i sposób wypłacania, z uwzględnieniem posiadanych stopni awansu
zawodowego.
8. Środki niezbędne na średnie wynagrodzenia nauczycieli, o których mowa w ust. 3, wraz z
pochodnymi od wynagrodzeń, środki na odpis, o którym mowa w art. 53 ust. 1, środki na
świadczenie, o którym mowa w art. 53a, oraz środki na dofinansowanie doskonalenia
zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem szkoleń branżowych, o których mowa w art.
70a ust. 1, są zagwarantowane przez państwo w dochodach jednostek samorządu
terytorialnego.
8a. W przypadku szkół prowadzonych przez właściwych ministrów środki niezbędne na
wynagrodzenia nauczycieli, wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, środki na odpis, o
którym mowa w art. 53 ust. 1, środki na świadczenie, o którym mowa w art. 53a, oraz
środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem
szkoleń branżowych, o których mowa w art. 70a ust. 1, są zagwarantowane w budżetach
tych ministrów.
9. (uchylony).
10. Organy prowadzące szkoły będące jednostkami samorządu terytorialnego mogą
zwiększać środki na wynagrodzenia nauczycieli, w tym podwyższać minimalne stawki
wynagrodzenia zasadniczego, ustalone w przepisach wydanych na podstawie ust. 5 pkt 1,
oraz minimalną wysokość dodatku z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy
określoną w art. 34a ust. 2. Organy prowadzące mogą ponadto upoważniać dyrektorów
szkół, w indywidualnych przypadkach oraz w granicach ustalonego planu finansowego
szkoły, do przyznawania minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela
wyższej od ustalonej w przepisach wydanych na podstawie ust. 5 pkt 1 lub podwyższonej
przez organ prowadzący.
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- 19 10a. Podwyższenie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz minimalnej
wysokości dodatku z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy określonej w art.
34a ust. 2 następuje w trybie określonym w ust. 6.
10b. Zwiększenie środków na poszczególne składniki wynagrodzenia dla nauczycieli ponad
poziom określony w ust. 3 może odbywać się wyłącznie z dochodów własnych jednostek
samorządu terytorialnego lub ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
11. Podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli następuje nie później niż w ciągu 3 miesięcy
po ogłoszeniu ustawy budżetowej, z wyrównaniem od dnia 1 stycznia danego roku.

Art. 32.
1. Nauczycielom mianowanym i dyplomowanym zatrudnionym na stanowiskach, na których
wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, w urzędach organów administracji rządowej i
kuratoriach oświaty przysługuje wynagrodzenie i inne świadczenia, określone dla
członków korpusu służby cywilnej w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie
cywilnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1233).
[2. Do nauczycieli mianowanych i dyplomowanych zatrudnionych na stanowiskach, na
których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, w specjalistycznych jednostkach
nadzoru, o których mowa w art. 53 ust. 1-3 ustawy - Prawo oświatowe, oraz w organach
sprawujących nadzór pedagogiczny nad zakładami poprawczymi, schroniskami dla
nieletnich i szkołami przy zakładach karnych, w zakresie wynagrodzenia i innych
świadczeń stosuje się odpowiednio przepisy ustawy, o której mowa w ust. 1.]
<2. Do nauczycieli mianowanych i dyplomowanych zatrudnionych na stanowiskach, na
których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, w specjalistycznych jednostkach
nadzoru, o których mowa w art. 53 ust. 1–3 ustawy – Prawo oświatowe, oraz w
organach

sprawujących

nadzór

pedagogiczny

nad

okręgowymi

ośrodkami

wychowawczymi, zakładami poprawczymi, schroniskami dla nieletnich i szkołami
przy zakładach karnych, w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń stosuje się
odpowiednio przepisy ustawy, o której mowa w ust. 1.>
3. Nauczycielom mianowanym i dyplomowanym zatrudnionym na stanowiskach, na których
wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej,
okręgowych
nauczycieli

komisjach
o

zasięgu

egzaminacyjnych,

publicznych

placówkach

doskonalenia

ogólnokrajowym,

publicznych

placówkach

doskonalenia

nauczycieli szkół artystycznych, publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli
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- 20 przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych, oraz publicznej
placówce

doskonalenia

nauczycieli

przedmiotów

zawodowych

o

zasięgu

ogólnokrajowym, o których mowa odpowiednio w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. b, ust. 6 i ust. 7
pkt 2 i ust. 14 ustawy - Prawo oświatowe, oprócz wynagrodzenia zasadniczego
przysługują dodatki: za wysługę lat, motywacyjny oraz służbowy.
4. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministrem właściwym
do spraw rolnictwa oraz ministrem właściwym do spraw zdrowia, określi, w drodze
rozporządzenia, wysokość i warunki przyznawania dodatków, o których mowa w ust. 3, z
zastrzeżeniem art. 33, uwzględniając potrzebę zróżnicowania ich wysokości w zależności
od jakości świadczonej pracy i zajmowanego stanowiska.

Art. 42.
1. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40
godzin na tydzień.
2. W ramach czasu pracy, o którym mowa w ust. 1, oraz ustalonego wynagrodzenia
nauczyciel obowiązany jest realizować:
1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z
uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w ust. 3 lub
ustalonym na podstawie ust. 4a albo ust. 7;
2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia
opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów;
3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i
doskonaleniem zawodowym.
2a. Nauczyciel, na swój wniosek złożony na piśmie do dyrektora szkoły przed rozpoczęciem
zajęć w danym roku szkolnym, może realizować zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i
opiekuńcze w wymiarze określonym w ust. 4a. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na
realizację zajęć w danym roku szkolnym w ustalonym z nauczycielem wymiarze
określonym w ust. 4a, jeżeli taka możliwość wynika z zatwierdzonego przez organ
prowadzący szkołę arkusza organizacyjnego szkoły.
2b. W ramach:
1) zajęć, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nauczyciel jest obowiązany uczestniczyć w
przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego;
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- 21 2) innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, o których mowa w
ust. 2 pkt 2, nauczyciel jest obowiązany uczestniczyć w przeprowadzaniu
odpowiednio:

egzaminu

ósmoklasisty,

egzaminu

zawodowego,

egzaminu

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w
zawodzie i egzaminu maturalnego - z wyjątkiem części ustnej.
2c. Nauczyciel prowadzi zajęcia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w ramach zajęć, o
których mowa w ust. 2 pkt 1.
2d. W ramach zajęć i czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 2, nauczyciel nie prowadzi
zajęć świetlicowych oraz zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2e. Nauczyciele teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczyciele praktycznej nauki
zawodu, zatrudnieni w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w rozumieniu art. 4
pkt 28a lit. a ustawy - Prawo oświatowe, oraz placówkach i centrach, o których mowa w
art. 2 pkt 4 tej ustawy odbywają szkolenia branżowe w ramach zajęć, o których mowa w
ust. 2 pkt 3.
3. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich
rzecz, nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć ustala się, z zastrzeżeniem
ust. 2a i 4a, według następujących norm:
Tygodniowa liczba
godzin
obowiązkowego
Lp. Stanowisko - typ (rodzaj) szkoły

wymiaru zajęć
dydaktycznych,
wychowawczych,
opiekuńczych

1
1

2

3

2
Nauczyciele przedszkoli, z wyjątkiem nauczycieli pracujących z
grupami dzieci 6-letnich
Nauczyciele przedszkoli i innych placówek przedszkolnych
pracujących z grupami dzieci 6-letnich
Nauczyciele: przedszkoli specjalnych, szkół podstawowych, szkół
specjalnych, liceów ogólnokształcących, przedmiotów z zakresu
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3
25

22

18

- 22 kształcenia ogólnego i teoretycznych przedmiotów zawodowych w
szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w tym w szkołach
specjalnych i szkolenia rzemieślniczego w <okręgowych
ośrodkach wychowawczych,> schroniskach dla nieletnich oraz
zakładach poprawczych, przedmiotów teoretycznych na
kwalifikacyjnych kursach zawodowych, przedmiotów
artystycznych i ogólnokształcących w szkołach artystycznych
4

(uchylona)

5

(uchylona)
Wychowawcy świetlic szkolnych i półinternatów (z wyjątkiem
wychowawców świetlic szkół specjalnych), świetlic i klubów

6

środowiskowych, w tym: profilaktyczno-wychowawczych i

26

terapeutycznych, wychowawcy młodzieżowych ośrodków
socjoterapii
7

Wychowawcy internatów, burs, ogrodów jordanowskich, świetlic
dworcowych, stałych szkolnych schronisk młodzieżowych

30

Wychowawcy:
a)

w zakładach opiekuńczo-leczniczych dla dzieci,

26

b)

w domach wczasów dziecięcych

26

- w tym na zajęcia dydaktyczne,

10

w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych,

8

<okręgowych ośrodkach wychowawczych,> zakładach
c)

poprawczych, schroniskach dla nieletnich, świetlicach szkół
specjalnych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,

24

zespołach pozalekcyjnych zajęć wychowawczych
zorganizowanych w podmiotach leczniczych
Nauczyciele pałaców młodzieży, młodzieżowych domów kultury,
9

ognisk pracy pozaszkolnej, pozaszkolnych placówek

18

specjalistycznych, międzyszkolnych ośrodków sportowych
10 Nauczyciele - bibliotekarze bibliotek szkolnych

30

11 Nauczyciele poradni psychologiczno-pedagogicznych

20
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- 23 Nauczyciele posiadający kwalifikacje z zakresu pedagogiki
specjalnej zatrudniani dodatkowo w celu współorganizowania
12 kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia

20

uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz
zagrożonych niedostosowaniem społecznym
3a. (uchylony).
3b. (uchylony).
3c. (uchylony).
4. (uchylony).
4a. Zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze mogą być realizowane, z zastrzeżeniem
ust. 2a, w wymiarze:
1) od 19 do 27 godzin - przez nauczycieli, o których mowa w ust. 3 w tabeli w rubryce:
stanowisko - typ (rodzaj) szkoły, w lp. 3 i 9;
2) (uchylony).
5. Pracę wykonywaną w wymiarze określonym w ust. 3 lub ustalonym na podstawie ust. 4a
albo ust. 7 uznaje się w zakresie uprawnień pracowniczych za pracę wykonywaną w
pełnym wymiarze zajęć.
5a. Nauczyciel, który realizuje tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć zgodnie z ust. 4a, nie
może mieć przydzielonych godzin ponadwymiarowych, z wyjątkiem godzin doraźnych
zastępstw.
5b. Nauczyciel, który realizuje tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć zgodnie z ust. 3 i dla
którego ustalony plan zajęć w pewnych okresach roku szkolnego nie wyczerpuje
obowiązującego tego nauczyciela tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,
powinien nauczać odpowiednio większą liczbę godzin w innych okresach danego roku
szkolnego. Praca wykonywana zgodnie z tak ustalonym planem zajęć nie jest pracą w
godzinach ponadwymiarowych.
5c. Nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk
o

różnym

tygodniowym

obowiązkowym

wymiarze

godzin

zajęć

tygodniowy

obowiązkowy wymiar godzin zajęć ustala się jako iloraz łącznej liczby realizowanych
godzin i sumy części etatów realizowanych w ramach poszczególnych tygodniowych
wymiarów godzin zajęć, przy czym wynik zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób,
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- 24 że czas zajęć do pół godziny pomija się, a powyżej pół godziny liczy się za pełną godzinę.
Godziny wyliczone ponad ten wymiar stanowią godziny ponadwymiarowe.
6. Dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko
kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w
zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, obniża się
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć w zależności od wielkości i typu szkoły
oraz warunków pracy lub zwalnia się ich od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa
w ust. 3.
6a. Dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz innym nauczycielom, o których mowa w ust.
6, korzystającym z obniżonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, nie
przydziela się godzin ponadwymiarowych, chyba że jest to konieczne dla zapewnienia
realizacji ramowego planu nauczania w jednym oddziale, a za zgodą organu
prowadzącego szkołę także gdy jest to konieczne dla zapewnienia realizacji ramowego
planu nauczania w więcej niż jednym oddziale.
7. Organ prowadzący szkołę lub placówkę określa:
1) zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli,
dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego;
2) zasady udzielania i rozmiar obniżek, o których mowa w ust. 6, oraz przyznaje
zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w ust. 3;
3) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć:
a) nauczycieli szkół niewymienionych w ust. 3, nauczycieli szkół, o których mowa w
art. 1 ust. 2 pkt 1a, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej,
nauczycieli kolegiów pracowników służb społecznych, nauczycieli kształcenia na
odległość, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasady zaliczania do
wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na
odległość,
b)

1

pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów

pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych
w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, z tym że wymiar ten nie może
przekraczać 22 godzin,
c) nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami
obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, z tym że wymiar ten nie może
przekraczać 25 godzin,
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kwalifikacyjnych kursach zawodowych, z tym że wymiar ten nie może
przekraczać 20 godzin.
7a. Zajęcia i czynności realizowane w ramach czasu pracy nauczyciela, o których mowa w
ust. 2 pkt 1, są rejestrowane i rozliczane w okresach tygodniowych odpowiednio w
dziennikach lekcyjnych lub dziennikach zajęć.
[7b. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w stosunku do nauczycieli
zatrudnionych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich - Minister
Sprawiedliwości, określi, w drodze rozporządzenia, wykaz zajęć prowadzonych
bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, o których mowa w ust. 2
pkt 1, przez nauczycieli, o których mowa w ust. 3 w tabeli w lp. 11 i ust. 7 pkt 3 lit. b,
uwzględniając zróżnicowaną specyfikę szkół i placówek.]
<7b. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w stosunku do nauczycieli
zatrudnionych w okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i
schroniskach dla nieletnich – Minister Sprawiedliwości, określą, w drodze
rozporządzeń,

wykaz

zajęć

prowadzonych

bezpośrednio

z

uczniami

lub

wychowankami albo na ich rzecz, o których mowa w ust. 2 pkt 1, przez nauczycieli, o
których mowa w ust. 3 w tabeli w lp. 11 i ust. 7 pkt 3 lit. b, uwzględniając
zróżnicowaną specyfikę szkół i placówek.>
8. (uchylony).
9. (uchylony).
Art. 88.
[1. Nauczyciele mający trzydziestoletni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy
w szczególnym charakterze, zaś nauczyciele szkół, placówek, zakładów specjalnych oraz
zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich - dwudziestopięcioletni okres
zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze w szkolnictwie
specjalnym, mogą - po rozwiązaniu na swój wniosek stosunku pracy - przejść na
emeryturę.]
<1. Nauczyciele mający trzydziestoletni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania
pracy w szczególnym charakterze, zaś nauczyciele szkół, placówek, zakładów
specjalnych oraz okręgowych ośrodków wychowawczych, zakładów poprawczych i
schronisk dla nieletnich – dwudziestopięcioletni okres zatrudnienia, w tym 20 lat
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- 26 wykonywania pracy w szczególnym charakterze w szkolnictwie specjalnym, mogą –
po rozwiązaniu na swój wniosek stosunku pracy – przejść na emeryturę.>
1a. Nauczyciele spełniający warunki określone w ust. 1 mogą przejść na emeryturę również w
wypadku rozwiązania stosunku pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy w okolicznościach
określonych:
1) w art. 20 ust. 1, 5c i 7;
2) w art. 225 ust. 1, 6, 7 i 10 oraz art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i
2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287).
1b. Do okresu 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze, o którym mowa w ust.
1, zalicza się także okres skierowania, na podstawie odrębnych przepisów, do pracy
pedagogicznej za granicą.
2. Podstawę wymiaru emerytury lub renty dla nauczyciela zatrudnionego w systemie oświaty
i wychowania, przechodzącego na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,
ustala się na zasadach ogólnych, określonych w przepisach o emeryturach i rentach z
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z tym że do podstawy tej wlicza się również
wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, dodatki, świadczenia w naturze, jeśli ze
świadczeń tych nauczyciel nie korzysta po przejściu na emeryturę lub rentę, oraz
wszystkie nagrody uzyskane przez nauczyciela za osiągnięcia zawodowe w okresie, z
którego wynagrodzenie stanowi podstawę wymiaru emerytury lub renty.
2a. Nauczyciele urodzeni po dniu 31 grudnia 1948 r., a przed dniem 1 stycznia 1969 r.
zachowują prawo do przejścia na emeryturę bez względu na wiek, jeżeli:
1) spełnili warunki do uzyskania emerytury, określone w ust. 1, w ciągu dziesięciu lat od
dnia wejścia w życie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291, 353, 794 i 1621), z
wyjątkiem warunku rozwiązania stosunku pracy, oraz
2) nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyli wniosek o przekazanie
środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za
pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na dochody budżetu państwa.
3. (uchylony).
Art. 91a.
1. Nauczycielom mianowanym i dyplomowanym zatrudnionym w:
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- 27 1) urzędach organów administracji rządowej i kuratoriach oświaty na stanowiskach
wymagających kwalifikacji pedagogicznych przysługują uprawnienia wynikające z
art. 9a-9i, art. 51, art. 86, art. 88 i art. 90;
[2) specjalistycznej jednostce nadzoru oraz w organach sprawujących nadzór
pedagogiczny nad zakładami poprawczymi, schroniskami dla nieletnich oraz szkołami
przy zakładach karnych na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych
przysługują uprawnienia wynikające z art. 9a-9i, art. 51, art. 63, art. 86, art. 88 i art.
90.]
<2) specjalistycznej jednostce nadzoru oraz w organach sprawujących nadzór
pedagogiczny

nad

okręgowymi

ośrodkami

wychowawczymi,

zakładami

poprawczymi, schroniskami dla nieletnich oraz szkołami przy zakładach karnych
na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych przysługują
uprawnienia wynikające z art. 9a–9i, art. 51, art. 63, art. 86, art. 88 i art. 90.>
2. Nauczycielom mianowanym i dyplomowanym zatrudnionym w Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej, okręgowych komisjach egzaminacyjnych na stanowiskach, na których
wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, publicznych placówkach doskonalenia
nauczycieli

o

zasięgu

ogólnokrajowym,

publicznych

placówkach

doskonalenia

nauczycieli szkół artystycznych, publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli
przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych, oraz publicznej
placówce

doskonalenia

nauczycieli

przedmiotów

zawodowych

o

zasięgu

ogólnokrajowym, o których mowa odpowiednio w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. b, ust. 6, ust. 7 pkt
2 i ust. 14 ustawy - Prawo oświatowe, przysługują uprawnienia wynikające z art. 9a-9i,
art. 30 ust. 5, art. 32, art. 33, art. 47, art. 49 ust. 1 pkt 3, art. 51, art. 63, art. 86-88 i art. 90.
3. Nauczycielom urlopowanym na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 2
pkt 3, przysługują uprawnienia wynikające z art. 9a-9i, art. 30, art. 31, art. 33, art. 49, art.
51, art. 73, art. 86-88 i art. 90.
4. Do nauczycieli zatrudnionych w szkołach polskich, o których mowa w art. 4 pkt 29d
ustawy - Prawo oświatowe, oraz publicznych szkołach i zespołach szkół przy
przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach
wojskowych mają zastosowanie przepisy rozdziałów 2-4, art. 31, art. 42 ust. 1, 2 i 7a, art.
51, art. 63-67 oraz rozdziałów 8-11.
5. W przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a, przez staż rozumie się
okres zatrudnienia nauczyciela w szkołach polskich, o których mowa w art. 4 pkt 29d
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- 28 ustawy - Prawo oświatowe, oraz publicznych szkołach i zespołach szkół przy
przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach
wojskowych, bez względu na wymiar zatrudnienia, rozpoczętego i realizowanego w trybie
i na zasadach określonych w przepisach rozdziału 3a, z tym że w przypadku nauczycieli, o
których mowa w art. 9e ust. 1, równoważny z odbywaniem stażu jest odpowiednio okres
zatrudnienia na tym stanowisku.

USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 i 2469 oraz z 2022 r. poz. 24 i 218)

[Art. 37.
1. W zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich prowadzi się leczenie odwykowe
nieletnich uzależnionych od alkoholu dostępnymi metodami i środkami, zgodnie ze
wskazaniami aktualnej wiedzy, przez osoby legitymujące się posiadaniem fachowych
kwalifikacji do ich stosowania oraz działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem
problemów alkoholowych.
2. Nieletni uzależnieni od alkoholu umieszczeni w zakładach poprawczych i schroniskach dla
nieletnich, mają obowiązek poddania się zarządzonemu leczeniu odwykowemu.
3. Leczenie odwykowe, o którym mowa w ust. 2, zarządza dyrektor zakładu poprawczego lub
schroniska dla nieletnich w stosunku do małoletniego za zgodą przedstawiciela
ustawowego, a w razie jej braku, jak również w stosunku do osoby pełnoletniej - za
zezwoleniem sądu wykonującego orzeczenie, wydanym po zasięgnięciu opinii biegłego.]

<Art. 37.
1. W okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i schroniskach
dla nieletnich prowadzi się leczenie odwykowe nieletnich uzależnionych od alkoholu
dostępnymi metodami i środkami, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy, przez
osoby legitymujące się posiadaniem fachowych kwalifikacji do ich stosowania oraz
działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
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- 29 2. Nieletni

uzależnieni

od

alkoholu

umieszczeni

w

okręgowych

ośrodkach

wychowawczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, mają
obowiązek poddania się zarządzonemu leczeniu odwykowemu.
3. Leczenie odwykowe, o którym mowa w ust. 2, zarządza dyrektor okręgowego ośrodka
wychowawczego, zakładu poprawczego lub schroniska dla nieletnich w stosunku do
małoletniego za zgodą przedstawiciela ustawowego, a w razie jej braku, jak również
w stosunku do osoby pełnoletniej – za zezwoleniem sądu wykonującego orzeczenie,
wydanym po zasięgnięciu opinii biegłego.>

USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z
2018 r. poz. 969)
Art. 95.
§ 1. Minister Sprawiedliwości sprawuje zwierzchni nadzór nad schroniskami dla nieletnich i
zakładami poprawczymi.
[§ 2. Minister Sprawiedliwości, w drodze zarządzenia, tworzy i znosi schroniska dla
nieletnich i zakłady poprawcze.]
§ 3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje schronisk dla
nieletnich i zakładów poprawczych, w zależności od stosowanych wobec nieletnich
środków i form oddziaływania wychowawczego, resocjalizacyjnego i terapeutycznego,
sposób wykonywania nadzoru, o którym mowa w § 1, organizację tych schronisk i
zakładów oraz szczegółowe zasady kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i
pobytu w nich nieletnich, uwzględniając konieczność zapewnienia sprawności
postępowania, bezpieczeństwa schronisk i zakładów, właściwych warunków pobytu i
przestrzegania praw nieletnich, a także sposób wykonywania nadzoru pedagogicznego w
schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych.
§

4. Zasady kształcenia i wychowania w schroniskach dla nieletnich i zakładach
poprawczych regulują odrębne przepisy.
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- 30 USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz.
195 oraz z 2022 r. poz. 655)
[Art. 21.
Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości określa, w
drodze rozporządzenia, zasady wykonywania zadań przez państwowych inspektorów
sanitarnych w odniesieniu do zakładów karnych, aresztów śledczych oraz schronisk dla
nieletnich i zakładów poprawczych, podległych Ministrowi Sprawiedliwości.]

<Art. 21.
Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości
określi, w drodze rozporządzenia, tryb i sposób wykonywania zadań przez państwowych
inspektorów sanitarnych w odniesieniu do zakładów karnych, aresztów śledczych,
okręgowych ośrodków wychowawczych, zakładów poprawczych oraz schronisk dla
nieletnich, podległych Ministrowi Sprawiedliwości, mając na względzie specyfikę tych
podmiotów oraz konieczność zapewnienia właściwej realizacji zadań z zakresu zdrowia
publicznego.>

USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. z
2017 r. poz. 1153 oraz z 2022 r. poz. 655)

Art. 4.
1. Prawo określone w art. 2 pkt 2 oraz prawo do posiadania i korzystania z przedmiotów
potrzebnych do uprawiania kultu i praktyk religijnych przysługują również osobom:
1) pełniącym służbę wojskową lub zasadniczą służbę w obronie cywilnej;
2) przebywającym w zakładach służby zdrowia i opieki społecznej

oraz dzieciom i

młodzieży na krajowych koloniach i obozach organizowanych przez instytucje
państwowe;
[3) przebywającym w zakładach karnych, poprawczych i wychowawczych oraz aresztach
śledczych, ośrodkach przystosowania społecznego oraz schroniskach dla nieletnich.]
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- 31 <3) przebywającym w zakładach karnych, zakładach poprawczych, okręgowych
ośrodkach

wychowawczych,

młodzieżowych

ośrodkach

wychowawczych,

aresztach śledczych oraz schroniskach dla nieletnich.>
2. Sposób realizacji uprawnień określonych w ust. 1 regulują odrębne ustawy oraz przepisy
wydane na ich podstawie.

USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1347)

Art. 32.
1. Osoby tymczasowo aresztowane mogą wykonywać praktyki religijne i uczestniczyć we
Mszy św. transmitowanej przez środki masowego przekazywania oraz, za zgodą organu,
do którego dyspozycji pozostają, korzystać z indywidualnej posługi religijnej.
2. Osobom skazanym zapewnia się możliwość wykonywania praktyk religijnych, korzystania
z posług religijnych oraz uczestniczenia we Mszy św. odprawianej w niedziele i święta w
odpowiednio przystosowanym pomieszczeniu w zakładzie, w którym przebywają.
Osobom, które nie mogą uczestniczyć we Mszy św. odprawianej na terenie zakładu,
należy zapewnić możność wysłuchania Mszy św. transmitowanej przez środki masowego
przekazywania.
[3. Nieletnim przebywającym w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich
zapewnia się możliwość wykonywania praktyk religijnych, korzystania z katechizacji i
posług religijnych, uczestniczenia we Mszy św. w niedziele i święta. Nieletnim, którzy nie
mogą uczestniczyć we Mszy św., należy zapewnić możność wysłuchania Mszy św.
transmitowanej przez środki masowego przekazywania.]
<3. Nieletnim przebywającym w okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach
poprawczych i schroniskach dla nieletnich zapewnia się możliwość wykonywania
praktyk religijnych, korzystania z katechizacji i posług religijnych, uczestniczenia we
Mszy św. w niedziele i święta. Nieletnim, którzy nie mogą uczestniczyć we Mszy św.,
należy zapewnić możność wysłuchania Mszy św. transmitowanej przez środki
masowego przekazywania.>
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odpowiednich zakładów zawierają umowy w sprawie nieodpłatnego wykonywania
obowiązków kapelana z duchownymi skierowanymi przez biskupa diecezjalnego.

USTAWA z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła
Prawosławnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1726)

Art. 28.
1. Osoby tymczasowo aresztowane mogą wykonywać praktyki religijne i wysłuchiwać
nabożeństw transmitowanych przez środki masowego przekazywania oraz, za zgodą
organu, do którego dyspozycji pozostają, korzystać z indywidualnych posług religijnych.
2. Osobom skazanym zapewnia się możliwość wykonywania praktyk religijnych, korzystania
z posług religijnych oraz uczestniczenia w nabożeństwach odprawianych w niedziele i
święta prawosławne w odpowiednio przystosowanym pomieszczeniu w zakładzie, w
którym przebywają. Osobom, które nie mogą uczestniczyć w odprawianych na terenie
zakładu nabożeństwach, należy zapewnić, w miarę potrzeby, w oddzielnych
pomieszczeniach, możliwość wysłuchania nabożeństw transmitowanych przez środki
masowego przekazywania.
[3. Nieletnim przebywającym w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich
zapewnia się możliwość wykonywania praktyk religijnych, korzystania z katechizacji i
posług religijnych, uczestniczenia w Liturgii Świętej w niedziele i święta prawosławne.
Nieletnim, którzy nie mogą uczestniczyć w Liturgii Świętej, należy zapewnić, w miarę
potrzeby,

w

oddzielnych

pomieszczeniach,

możliwość

wysłuchania

nabożeństw

transmitowanych przez środki masowego przekazywania.]
<3. Nieletnim przebywającym w okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach
poprawczych i schroniskach dla nieletnich zapewnia się możliwość wykonywania
praktyk religijnych, korzystania z katechizacji i posług religijnych, uczestniczenia w
Liturgii Świętej w niedziele i święta prawosławne. Nieletnim, którzy nie mogą
uczestniczyć w Liturgii Świętej, należy zapewnić, w miarę potrzeby, w oddzielnych
pomieszczeniach, możliwość wysłuchania nabożeństw transmitowanych przez środki
masowego przekazywania.>
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- 33 4. W celu realizacji uprawnień osób wymienionych w ust. 1-3 kierownicy odpowiednich
zakładów zawierają umowy w sprawie nieodpłatnego wykonywania obowiązków
kapelana z duchownymi skierowanymi przez biskupa diecezjalnego.

USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z
2022 r. poz. 583 i 1116)
Art. 44h.
1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele
prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną
zachowania - wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego
oddziału oraz ocenianego ucznia.
2. W technikum i branżowej szkole I stopnia, które organizują praktyczną naukę zawodu,
śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć prowadzonych w ramach praktycznej
nauki zawodu ustalają nauczyciele praktycznej nauka zawodu lub osoby prowadzące
praktyczną naukę zawodu, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 120
ust. 4 ustawy - Prawo oświatowe.
3. W szkole lub oddziale integracyjnym śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć
edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela
zatrudnionego w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego, o którym mowa w
przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy - Prawo oświatowe.
4. W szkole lub oddziale ogólnodostępnym śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć
edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, a w przypadku gdy w szkole lub
oddziale jest dodatkowo zatrudniony nauczyciel w celu współorganizowania kształcenia
uczniów

niepełnosprawnych,

niedostosowanych

społecznie

i

zagrożonych

niedostosowaniem społecznym, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art.
127 ust. 19 pkt 2 ustawy - Prawo oświatowe, po zasięgnięciu opinii tego nauczyciela.
[5. W szkole w zakładzie poprawczym i schronisku dla nieletnich śródroczną i roczną ocenę
klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii
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- 34 nauczycieli i wychowawców odpowiednio zakładu poprawczego lub schroniska dla
nieletnich.]
<5. W szkole w okręgowym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym i
schronisku dla nieletnich śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania
ustala wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli i wychowawców
odpowiednio okręgowego ośrodka wychowawczego, zakładu poprawczego lub
schroniska dla nieletnich.>
6. Termin ustalenia ocen, o których mowa w ust. 1-5, określa statut szkoły.
7. Oceny ustalone zgodnie z ust. 1-5 są ostateczne, z zastrzeżeniem art. 44m i art. 44n.

Art. 44o.
1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do
klasy programowo wyższej.
2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w
danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o
powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy
oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po
zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.
3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek
wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może
postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo
wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje
opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie
nauczania dwóch klas.
4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy
programowo wyższej, jeżeli:
1) ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości
narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego otrzymał roczne pozytywne
oceny klasyfikacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb,
z zastrzeżeniem art. 44m ust. 6;
2) w przypadku technikum - przystąpił ponadto do egzaminu zawodowego, jeżeli egzamin
ten był przeprowadzany w danej klasie, z zastrzeżeniem ust. 8 i art. 44zzzga.
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kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia
zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, o którym mowa w art.
127 ust. 3 ustawy - Prawo oświatowe.
[6. Uczeń szkoły podstawowej, w tym szkoły podstawowej w zakładzie poprawczym lub
schronisku dla nieletnich, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i
ma opóźnienie w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który w szkole
podstawowej uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z
języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego oceny
uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania oraz rokuje opanowanie w
jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch
klas, może być promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu roku
szkolnego.]
<6. Uczeń szkoły podstawowej, w tym szkoły podstawowej w okręgowym ośrodku
wychowawczym, zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich, który posiada
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie w realizacji programu
nauczania co najmniej jednej klasy, a który w szkole podstawowej uzyskuje ze
wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości
narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego oceny uznane za
pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania oraz rokuje opanowanie w
jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania
dwóch klas, może być promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu
roku szkolnego.>
7. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej, powtarza klasę.
8. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia technikum, może jeden
raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia,
który spełnił warunki określone w ust. 4pkt 1, ale z przyczyn losowych lub zdrowotnych
nie przystąpił do egzaminu zawodowego w terminie głównym i w terminie dodatkowym.
Decyzja rady pedagogicznej jest ostateczna.
9. Uczeń, o którym mowa w ust. 8, przystępuje do egzaminu zawodowego w możliwie
najbliższym terminie głównym przeprowadzania tego egzaminu.
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Art. 23.
1.Osoby tymczasowo aresztowane wyznania ewangelicko-augsburskiego mogą wykonywać
praktyki religijne i wysłuchiwać nabożeństw transmitowanych przez środki masowego
przekazu oraz, za zgodą organu, do którego dyspozycji pozostają, korzystać z
indywidualnej opieki duszpasterskiej.
2.Osobom skazanym wyznania ewangelicko-augsburskiego zapewnia się możliwość
wykonywania

praktyk

religijnych,

korzystania

z

opieki

duszpasterskiej

oraz

uczestniczenia w nabożeństwach odprawianych w niedziele i święta ewangelickie w
odpowiednio przystosowanym pomieszczeniu w zakładzie, w którym przebywają.
Osobom, które na terenie zakładu nie mogą uczestniczyć w odprawianych nabożeństwach,
należy zapewnić możliwość wysłuchania nabożeństw transmitowanych przez środki
masowego przekazu.
[3.Nieletnim

wyznania

ewangelicko-augsburskiego,

przebywającym

w

zakładach

poprawczych i schroniskach dla nieletnich, zapewnia się możliwość wykonywania praktyk
religijnych, korzystania z opieki duszpasterskiej oraz uczestniczenia w nabożeństwach w
niedziele i święta ewangelickie. Nieletnim, którzy nie mają możliwości uczestniczenia w
nabożeństwach na terenie zakładów lub schronisk, należy zapewnić wysłuchanie
nabożeństw transmitowanych przez środki masowego przekazu.]
<3. Nieletnim wyznania ewangelicko-augsburskiego, przebywającym w okręgowych
ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich,
zapewnia się możliwość wykonywania praktyk religijnych, korzystania z opieki
duszpasterskiej oraz uczestniczenia w nabożeństwach w niedziele i święta
ewangelickie.

Nieletnim,

którzy

nie

mają

możliwości

uczestniczenia

w

nabożeństwach na terenie ośrodków, zakładów lub schronisk, należy zapewnić
wysłuchanie nabożeństw transmitowanych przez środki masowego przekazu.>
4.W celu zaspokojenia potrzeb, o których mowa w ust. 1-3, władze kościelne mogą
wyznaczać kapelanów.
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- 37 USTAWA z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz.
685 oraz z 2022 r. poz. 974)
[Art. 19.
Przewidziane w innych ustawach badanie stanu psychicznego osoby, przeprowadzane na
żądanie sądu, prokuratora lub innego uprawnionego organu, powinno się odbywać w
podmiotach leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrycznej
opieki zdrowotnej. W razie potrzeby badanie to może być przeprowadzone w rodzinnych
ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, a wyjątkowo także w miejscu zamieszkania osoby
badanej.]
<Art. 19.
Przewidziane w innych ustawach badanie stanu psychicznego osoby, przeprowadzane na
żądanie sądu, prokuratora lub innego uprawnionego organu, powinno się odbywać w
podmiotach

leczniczych

udzielających

świadczeń

zdrowotnych

w

zakresie

psychiatrycznej opieki zdrowotnej. W razie potrzeby badanie to może być
przeprowadzone w opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów, a wyjątkowo
także w miejscu zamieszkania osoby badanej.>

USTAWA z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Polskokatolickiego w
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1599)

Art. 17.
[1.Prawo wykonywania praktyk religijnych i korzystania z opieki duszpasterskiej zapewnia
się też osobom przebywającym w podmiotach leczniczych wykonujących działalność
leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu
przepisów o działalności leczniczej oraz w domach pomocy społecznej, a także osobom
tymczasowo aresztowanym, skazanym oraz nieletnim przebywającym w zakładach
poprawczych i schroniskach dla nieletnich.]
<1. Prawo wykonywania praktyk religijnych i korzystania z opieki duszpasterskiej
zapewnia się też osobom przebywającym w podmiotach leczniczych wykonujących
działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w
rozumieniu przepisów o działalności leczniczej oraz w domach pomocy społecznej, a
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- 38 także osobom tymczasowo aresztowanym, skazanym oraz nieletnim przebywającym
w okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i schroniskach
dla nieletnich.>
2.Nabożeństwa dla osób, o których mowa w ust. 1, odbywają się w kaplicach lub innych
pomieszczeniach udostępnianych na ten cel przez właściwych kierowników podmiotów i
zakładów prowadzonych przez państwo lub samorząd terytorialny.
3.Do wyznaczania kapelanów w podmiotach i zakładach prowadzonych przez państwo lub
samorząd terytorialny, w celu zaspokajania potrzeb określonych w ust. 1, jest uprawniona
Rada Synodalna.

USTAWA z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła EwangelickoMetodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1712)

Art. 20.
[1.Prawo wykonywania praktyk religijnych i korzystania z opieki duszpasterskiej zapewnia
się też osobom przebywającym w podmiotach leczniczych wykonujących działalność
leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu
przepisów o działalności leczniczej oraz domach pomocy społecznej, a także osobom
tymczasowo aresztowanym, skazanym oraz nieletnim przebywającym w zakładach
poprawczych i schroniskach dla nieletnich.]
<1. Prawo wykonywania praktyk religijnych i korzystania z opieki duszpasterskiej
zapewnia się też osobom przebywającym w podmiotach leczniczych wykonujących
działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w
rozumieniu przepisów o działalności leczniczej oraz domach pomocy społecznej, a
także osobom tymczasowo aresztowanym, skazanym oraz nieletnim przebywającym
w okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i schroniskach
dla nieletnich.>
2.Nabożeństwa dla osób, o których mowa w ust. 1, odbywają się w kaplicach lub innych
pomieszczeniach udostępnianych na ten cel przez kierowników właściwych instytucji
prowadzonych przez administrację rządową lub samorządową.
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- 39 3.Do wyznaczania kapelanów w podmiotach, domach i zakładach prowadzonych przez
administrację rządową lub samorządową, w celu zaspokajania potrzeb określonych w ust.
1, jest uprawniony zwierzchnik Kościoła.

USTAWA z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia
Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1889)

Art. 18.
[1.Wiernym przebywającym w szpitalach, prewentoriach i sanatoriach, w domach pomocy
społecznej i w zakładach karnych oraz osobom tymczasowo aresztowanym i nieletnim
przebywającym w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich - zapewnia się
prawo do praktyk religijnych, w tym świętowania soboty i przestrzegania zasad
dietetycznych.
2.Przepis ust. 1 ma również zastosowanie do dzieci i młodzieży korzystających z
zorganizowanych form wypoczynku.]
<1. Wiernym przebywającym w szpitalach i sanatoriach, w domach pomocy społecznej i
w zakładach karnych oraz osobom tymczasowo aresztowanym i nieletnim
przebywającym w okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych
i schroniskach dla nieletnich – zapewnia się prawo do wykonywania praktyk
religijnych, w tym udział w nabożeństwach i innych praktykach religijnych oraz w
nauczaniu kościelnym i spotkaniach o charakterze wychowawczo-religijnym z
osobami duchownymi lub świeckimi tego wyznania, a także świętowania soboty i
przestrzegania zasad dietetycznych oraz umożliwia się umieszczanie symboli
religijnych, uwzględniających potrzeby religijne wiernych.
2. Przepis ust. 1 ma również zastosowanie do dzieci i młodzieży korzystających z
zorganizowanych form wypoczynku. Organizatorzy zorganizowanego wypoczynku
dla dzieci i młodzieży zapewniają prawo do wykonywania praktyk religijnych, o
których mowa w ust. 1, na życzenie rodzica lub opiekuna prawnego dziecka
uczestniczącego

w

tym

wypoczynku

albo

pełnoletniego

wypoczynku.>
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- 40 3.W celu zaspokojenia potrzeb, o których mowa w ust. 1 i 2, władze kościelne mogą
wyznaczyć kapelanów dla zakładów prowadzonych przez administrację rządową oraz
samorządową.
4.W celu umożliwienia udziału chorych i podopiecznych w nabożeństwach lub zbiorowych
posługach

religijnych,

kierownicy

właściwych

zakładów

prowadzonych

przez

administrację rządową oraz samorządową udostępnią odpowiednie pomieszczenia.
[5.Minister Zdrowia i Opieki Społecznej , Minister Edukacji Narodowej oraz Minister
Sprawiedliwości, w porozumieniu z Zarządem Kościoła, w drodze rozporządzenia, określą
zasady organizowania wykonywania praktyk religijnych właściwych dla wyznania
adwentystycznego osobom przebywającym w szpitalach, prewentoriach i sanatoriach, w
domach pomocy społecznej i w zakładach karnych oraz osobom tymczasowo
aresztowanym i nieletnim przebywającym w zakładach poprawczych i schroniskach dla
nieletnich, a także dzieciom i młodzieży korzystającym z zorganizowanego wypoczynku.]

USTAWA z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów
w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 169)

Art. 20.
1.Osoby tymczasowo aresztowane mogą wykonywać praktyki religijne i uczestniczyć w
nabożeństwach transmitowanych przez środki masowego przekazu oraz za zgodą organu,
do którego dyspozycji pozostają, korzystać z indywidualnej posługi religijnej.
2.Osobom skazanym zapewnia się możliwość wykonywania praktyk religijnych, korzystania
z posług religijnych oraz uczestniczenia w nabożeństwach w niedziele i święta w
odpowiednio przystosowanym pomieszczeniu w zakładzie, w którym przebywają.
Osobom, które nie mają możliwości uczestniczenia w nabożeństwach na terenie zakładu,
należy umożliwić wysłuchanie nabożeństwa transmitowanego przez środki masowego
przekazu.
[3.Nieletnim przebywającym w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich
zapewnia się możliwość wykonywania praktyk religijnych, korzystania z katechizacji i
posług religijnych, uczestniczenia w nabożeństwach w niedziele i święta. Nieletnim, którzy
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wysłuchania nabożeństwa transmitowanego przez środki masowego przekazu.]
<3. Nieletnim przebywającym w okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach
poprawczych i schroniskach dla nieletnich zapewnia się możliwość wykonywania
praktyk religijnych, korzystania z katechizacji i posług religijnych, uczestniczenia w
nabożeństwach w niedziele i święta. Nieletnim, którzy nie mają możliwości
uczestniczenia

w

nabożeństwach,

należy

zapewnić

możliwość

wysłuchania

nabożeństwa transmitowanego przez środki masowego przekazu.>

USTAWA z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego Mariawitów
w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 44)

Art. 15.
[1. Wiernym przebywającym w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w
rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o
działalności leczniczej, w zakładach wychowawczo-opiekuńczych, poprawczych i karnych
oraz osobom tymczasowo aresztowanym zapewnia się prawo do wykonywania praktyk
religijnych oraz korzystania z posług religijnych.]
<1. Wiernym przebywającym w podmiotach leczniczych wykonujących działalność
leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu
przepisów o działalności leczniczej, w zakładach wychowawczo-opiekuńczych,
okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych, schroniskach dla
nieletnich i zakładach karnych oraz osobom tymczasowo aresztowanym zapewnia się
prawo do wykonywania praktyk religijnych oraz korzystania z posług religijnych.>
2. Przepis ust. 1 stosuje się również do dzieci i młodzieży korzystających z zorganizowanych
form wypoczynku.
3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 1 i 2, kierownicy właściwych
podmiotów i zakładów zapewniają duchownym swobodny dostęp do tych osób.
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Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 14)

Art. 16.
[1.Wiernym przebywającym w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w
rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o
działalności leczniczej, w zakładach wychowawczo-opiekuńczych, poprawczych i karnych
oraz osobom tymczasowo aresztowanym zapewnia się prawo do wykonywania praktyk
religijnych oraz korzystania z posług religijnych.]
<1. Wiernym przebywającym w podmiotach leczniczych wykonujących działalność
leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu
przepisów o działalności leczniczej, w zakładach wychowawczo-opiekuńczych,
okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych, schroniskach dla
nieletnich i zakładach karnych oraz osobom tymczasowo aresztowanym zapewnia się
prawo do wykonywania praktyk religijnych oraz korzystania z posług religijnych.>
2.Przepis ust. 1 stosuje się również do dzieci i młodzieży korzystających z zorganizowanych
form wypoczynku.
3.W celu realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 1 i 2, kierownicy właściwych
podmiotów i zakładów zapewniają duchownym swobodny dostęp do tych osób.

USTAWA z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)

Art. 26.
[1. W celu zapewnienia obsługi bibliotecznej specjalnych grup użytkowników prowadzone są
biblioteki w podmiotach leczniczych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, w
domach pomocy społecznej, w zakładach karnych, poprawczych i schroniskach dla
nieletnich, a także w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony
Narodowej i ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.]
<1. W celu zapewnienia obsługi bibliotecznej specjalnych grup użytkowników
prowadzone są biblioteki w podmiotach leczniczych w rozumieniu przepisów o
działalności leczniczej, w domach pomocy społecznej, w zakładach karnych,
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nieletnich, a także w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony
Narodowej i ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.>
2. Ministrowie właściwi w sprawach, o których mowa w ust. 1, w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określą, w drodze
rozporządzenia, sposób organizacji obsługi bibliotecznej, o której mowa w ust. 1, oraz
sposób współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi, uwzględniając
specyfikę ich działalności.

USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558)

Art. 6.
1. Powołuje się zespoły orzekające o niepełnosprawności:
1) powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - jako pierwsza instancja;
2) wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - jako druga instancja.
1a. Wydatki związane z tworzeniem i działalnością zespołów są pokrywane ze środków
finansowych budżetu państwa. Wydatki te mogą być również pokrywane ze środków
finansowych jednostek samorządu terytorialnego.
2. Właściwość miejscową powiatowego i wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o
niepełnosprawności ustala się według miejsca stałego pobytu w rozumieniu przepisów o
ewidencji ludności.
3. Właściwość miejscową zespołu orzekającego o niepełnosprawności ustala się według
miejsca pobytu w przypadku osób:
1) bezdomnych;
2) przebywających poza miejscem stałego pobytu ponad dwa miesiące ze względów
zdrowotnych lub rodzinnych;
[3) przebywających w zakładach karnych i poprawczych;]
<3) przebywających w zakładach karnych, okręgowych ośrodkach wychowawczych,
zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;>
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przepisów o pomocy społecznej.
4. W przypadku osób, o których mowa w ust. 3 pkt 2-4, zespół orzekający o
niepełnosprawności jest obowiązany przesłać zawiadomienie o wydanym orzeczeniu do
powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwego zgodnie z
ust. 2.
5. Zespoły orzekające o niepełnosprawności przetwarzają dane osobowe, w tym dane o stanie
zdrowia, wyłącznie dla celów realizacji zadań oraz w zakresie niezbędnym do ich
wykonania.
6. Zabezpieczenia

przetwarzania

danych

osobowych

przez

zespoły

orzekające

o

niepełnosprawności polegają co najmniej na:
1) dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających
pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych;
2) pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do
zachowania ich poufności.

USTAWA z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1709)

Art. 1.
1. Tworzy się Krajowy Rejestr Karny, zwany dalej "Rejestrem".
2. W Rejestrze gromadzi się dane o osobach:
1) prawomocnie skazanych za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;
2) przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w
sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;
3) przeciwko którym prawomocnie umorzono postępowanie karne w sprawach o
przestępstwa lub przestępstwa skarbowe na podstawie amnestii;
4) będących obywatelami polskimi prawomocnie skazanymi przez sądy państw obcych;
5) wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawach o
przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;
[6) nieletnich, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, poprawcze
lub wychowawczo-lecznicze albo którym wymierzono karę na podstawie art. 13 lub
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(Dz. U. z 2018 r. poz. 969), zwanej dalej "ustawą o postępowaniu w sprawach
nieletnich";]
<6) nieletnich, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, środek
leczniczy lub środek poprawczy na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o
wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U. poz. …);>
7) prawomocnie skazanych za wykroczenia na karę aresztu;
8) poszukiwanych listem gończym;
9) tymczasowo aresztowanych;
10) nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich.
3. W Rejestrze gromadzi się również dane o podmiotach zbiorowych, wobec których
prawomocnie orzeczono karę pieniężną, przepadek, zakaz lub podanie wyroku do
publicznej wiadomości, na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U.
z 2020 r. poz. 358 oraz z 2021 r. poz. 1177).

Art. 12.
1. W karcie rejestracyjnej dotyczącej osoby umieszcza się:
1) dane identyfikujące osobę - nazwisko, w tym także przybrane, imiona, nazwisko
rodowe, płeć, datę i miejsce urodzenia, państwo urodzenia, imiona rodziców,
obywatelstwo lub obywatelstwa, nazwisko rodowe matki, miejsce zamieszkania,
zawód wyuczony i wykonywany, informacje o wykonywaniu funkcji posła, senatora
lub posła do Parlamentu Europejskiego, a także numer identyfikacyjny Powszechnego
Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, zwany dalej "numerem PESEL", oraz
numer i serię dowodu tożsamości;
2) oznaczenie organu, który wydał orzeczenie, oraz sygnaturę akt sprawy;
3) datę wydania oraz uprawomocnienia się orzeczenia;
4) datę i miejsce popełnienia czynu zabronionego, będącego przedmiotem postępowania;
5) kwalifikację prawną czynu zabronionego przyjętą w orzeczeniu;
5a) informację, że pokrzywdzonym był małoletni poniżej lat 15 - w przypadku skazania
za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na karę pozbawienia
wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania;
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kwalifikacji prawnej przyjętej w orzeczeniu powołano przepis, o którym mowa w
rozdziale XXV Kodeksu karnego, z wyjątkiem wyłączeń, o których mowa w art. 2
ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle
seksualnym;
5c) informację o wyłączeniu przez sąd zamieszczenia danych o osobie w Rejestrze
Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub publicznym,
o którym mowa w ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom
przestępczością na tle seksualnym;
5d) informację, czy orzeczenie podlega zamieszczeniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw
na Tle Seksualnym, jeśli w kwalifikacji prawnej przyjętej w orzeczeniu powołano art.
202 § 3 lub art. 202 § 4b Kodeksu karnego;
[6) informacje o orzeczonych karach, warunkowym umorzeniu postępowania, środkach
karnych,

kompensacyjnych,

zabezpieczających,

wychowawczych,

poprawczych,

wychowawczo-leczniczych, przepadku, okresie próby, dozorze kuratora i nałożonych
obowiązkach oraz podstawę prawną ich orzeczenia;]
<6) informacje o orzeczonych karach, warunkowym umorzeniu postępowania,
środkach karnych, kompensacyjnych, zabezpieczających, wychowawczych,
środku leczniczym, środku poprawczym, przepadku, okresie próby, dozorze
kuratora i nałożonych obowiązkach oraz podstawę prawną ich orzeczenia;>
6a) informację, że osoba jest upoważniona do reprezentowania podmiotu zbiorowego,
podejmowania w jego imieniu decyzji lub sprawowania nadzoru nad jego
działalnością, jeśli czyn zabroniony został popełniony na szkodę interesów
finansowych Wspólnot Europejskich;
6b) informację, że czyn zabroniony popełniony przez przedsiębiorcę będącego osobą
fizyczną został popełniony na szkodę interesów finansowych Wspólnot Europejskich;
6c) informację o przejęciu do wykonania kary orzeczonej przez właściwy organ sądowy
państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w tym oznaczenie organu, który wydał
orzeczenie, państwa wydania orzeczenia, sygnaturę akt sprawy oraz datę wydania
orzeczenia;
7) nazwisko, imię, stanowisko oraz podpis osoby sporządzającej.
1a. W karcie rejestracyjnej dotyczącej podmiotu zbiorowego umieszcza się:
1) oznaczenie podmiotu zbiorowego oraz jego siedziby;
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3) datę wydania oraz uprawomocnienia się wyroku;
4) orzeczoną karę pieniężną, przepadek, zakaz oraz podanie wyroku do publicznej
wiadomości;
5) kwalifikację prawną czynu zabronionego osoby fizycznej stanowiącego podstawę
odpowiedzialności podmiotu zbiorowego;
5a)

informację,

że

czyn

zabroniony

osoby

fizycznej

stanowiący

podstawę

odpowiedzialności podmiotu zbiorowego został popełniony na szkodę interesów
finansowych Wspólnot Europejskich;
6) nazwisko, imię, stanowisko oraz podpis osoby sporządzającej.
1b. Karty rejestracyjne przekazywane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego
opatruje się zaawansowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem
wystawianym przez Ministra Sprawiedliwości.
2. Zawiadomienie zawiera nazwisko, w tym także przybrane, imiona, nazwisko rodowe, datę i
miejsce urodzenia, imiona rodziców, obywatelstwo, nazwisko rodowe matki, miejsce
zamieszkania, numer PESEL, a także nazwisko, imię, stanowisko i podpis osoby
sporządzającej oraz informacje o:
1) rozesłaniu oraz odwołaniu listów gończych;
2) zastosowaniu oraz zakończeniu stosowania tymczasowego aresztowania, a także
miejscu osadzenia tymczasowo aresztowanego;
3) rozpoczęciu, zakończeniu oraz miejscu wykonywania kar: dożywotniego pozbawienia
wolności, 25 lat pozbawienia wolności, pozbawienia wolności, aresztu wojskowego i
aresztu;
3a) rozpoczęciu, zakończeniu oraz miejscu wykonywania zastępczej kary pozbawienia
wolności;
4) zarządzeniu wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności oraz o
skróceniu orzeczonej kary na podstawie art. 75 § 3a Kodeksu karnego;
5) odroczeniu i przerwie wykonania kary pozbawienia wolności;
6) warunkowym zwolnieniu i odwołaniu takiego zwolnienia;
6a) zamianie kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na
karę ograniczenia wolności w formie obowiązku wykonywania nieodpłatnej,
kontrolowanej pracy na cele społeczne albo na grzywnę oraz o uchyleniu tej zamiany;
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zamianie

kary

elektronicznego

pozbawienia
na

karę

wolności

ograniczenia

wykonywanej
wolności,

z

w

systemie

dozoru

zastosowaniem

dozoru

elektronicznego oraz o uchyleniu tej zamiany;
6c) zamianie kary pozbawienia wolności na karę ograniczenia wolności w formie
obowiązku wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz o
uchyleniu tej zamiany;
7) (uchylony);
8) zamianie kary ograniczenia wolności na zastępczą karę pozbawienia wolności;
9) zwolnieniu z odbycia reszty kary ograniczenia wolności;
10) zawieszeniu wykonania odroczonej kary pozbawienia wolności;
11) podjęciu warunkowo umorzonego postępowania karnego w sprawach o przestępstwa
lub przestępstwa skarbowe;
12) zamianie grzywny na zastępczą karę pozbawienia wolności albo na pracę społecznie
użyteczną;
13) wykonaniu przez podmiot odpowiedzialny posiłkowo kary grzywny lub środka
karnego ściągnięcia równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów;
14) wykonaniu kar;
15) wykonaniu środków karnych, z wyjątkiem środków określonych w art. 22 § 2 pkt 1
Kodeksu karnego skarbowego oraz w art. 28 § 1 pkt 4 Kodeksu wykroczeń, środków
kompensacyjnych i przepadku;
16) rozpoczęciu, zakończeniu i miejscu wykonywania oraz uchyleniu środków
zabezpieczających, o których mowa w art. 93a § 1 Kodeksu karnego, oraz o uchyleniu
lub wykonaniu pozostałych środków zabezpieczających;
17) umorzeniu postępowania wykonawczego;
[18) zarządzeniu wykonania warunkowo zawieszonego umieszczenia w zakładzie
poprawczym;
19) warunkowym zwolnieniu z zakładu poprawczego i odwołaniu takiego zwolnienia;
20) warunkowym odstąpieniu od wykonania orzeczenia o umieszczeniu w zakładzie
poprawczym, a także zarządzeniu umieszczenia nieletniego w zakładzie poprawczym;]
<18)

odwołaniu

warunkowego

zawieszenia

umieszczenia

poprawczym i zarządzeniu umieszczenia w zakładzie poprawczym;
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- 49 19) warunkowym

zwolnieniu

z

zakładu

poprawczego,

a

także

odwołaniu

warunkowego zwolnienia z zakładu poprawczego i zarządzeniu umieszczenia w
zakładzie poprawczym;
20) warunkowym odstąpieniu od wykonania orzeczenia o umieszczeniu w zakładzie
poprawczym, a także odwołaniu warunkowego odstąpienia od wykonania
orzeczenia o umieszczeniu w zakładzie poprawczym i zarządzeniu umieszczenia
w zakładzie poprawczym;>
[20a) odstąpieniu od umieszczenia w zakładzie poprawczym i wymierzeniu kary;]
<20b) zastosowaniu środka wychowawczego, o którym mowa w art. 7 pkt 2 lub 5
ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, wobec
nieletniego zwalnianego z zakładu poprawczego po ukończeniu 21 lat;
20c) przedłużeniu wykonywania środka poprawczego wobec nieletniego, który
ukończył 21 lat;
20d) zastosowaniu środka wychowawczego, o którym mowa w art. 7 pkt 2 lub 5
ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, wobec
nieletniego zwalnianego z zakładu poprawczego po ukończeniu 24 lat;>
[21) zmianie albo uchyleniu środka wychowawczego oraz wychowawczo-leczniczego;
22)

przerwaniu

albo

odroczeniu

wykonywania

środków

wychowawczych

lub

poprawczych, a także odwołaniu przerwy albo odroczenia;]
<21) zmianie albo uchyleniu środka wychowawczego;
22) odroczeniu albo przerwaniu wykonywania środków wychowawczych lub środka
poprawczego, a także odwołaniu odroczenia albo przerwy;>
23) odstąpieniu od stosowania orzeczonego środka wychowawczego;
24) umieszczeniu, przedłużeniu pobytu w schronisku dla nieletnich lub zwolnieniu
nieletniego ze schroniska;
[25) powołaniu nieletniego do zasadniczej służby wojskowej lub służby zastępczej;]
<25) powołaniu nieletniego do obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej lub
służby zastępczej;>
<25a) zwolnieniu z zakładu leczniczego oraz o zastosowaniu środka wychowawczego;
25b) przerwaniu wykonywania środka wychowawczego lub poprawczego i
zastosowaniu środka leczniczego;>
26) uchyleniu prawomocnego orzeczenia w wyniku kasacji;
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przypadku gdy według nowej ustawy za czyn objęty wyrokiem nie można orzec kary
w wysokości kary orzeczonej albo gdy czyn zabroniony objęty prawomocnym
wyrokiem skazującym za przestępstwo stanowi wykroczenie;
27) zastosowaniu amnestii;
28) ułaskawieniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
29) wznowieniu postępowania sądowego zakończonego prawomocnym orzeczeniem
odnotowanym w Rejestrze;
30) stwierdzeniu nieważności prawomocnego orzeczenia sądu odnotowanego w Rejestrze;
31) przywróceniu terminu do zaskarżenia orzeczenia odnotowanego w Rejestrze;
32) zarządzeniu zatarcia skazania;
33) śmierci osoby, której dane osobowe zgromadzono w Rejestrze;
34) (uchylony)
35) (uchylony)
36) przekazaniu do wykonania orzeczonej kary właściwemu organowi sądowemu państwa
członkowskiego Unii Europejskiej oraz o jej wykonaniu przez ten organ;
37) przywróceniu terminu do zaskarżenia orzeczenia w przedmiocie zamieszczenia
danych o osobie w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem
ograniczonym lub publicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o
przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym;
38) uchyleniu orzeczenia w przedmiocie zamieszczenia danych o osobie w Rejestrze
Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub publicznym,
o którym mowa w ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom
przestępczością na tle seksualnym;
39) przywróceniu terminu do złożenia wniosku o wyłączenie zamieszczenia danych w
Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub
publicznym, o którym mowa w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o
przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.
2a. Zawiadomienie dotyczące podmiotu zbiorowego zawiera dane, o których mowa w ust. 1a
pkt 1, 2 i 6, oraz informacje o:
1) wykonaniu kary pieniężnej, przepadków, zakazów oraz podania wyroku do publicznej
wiadomości, o których mowa w art. 7, 8 i 9 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
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zabroniony pod groźbą kary;
3) likwidacji podmiotu zbiorowego, którego dane zgromadzono w Rejestrze.
2b. Informacja

o

wyroku

skazującym

przekazywana organom

centralnym

państw

członkowskich Unii Europejskiej przez biuro informacyjne zawiera dane określone w ust.
1 pkt 1-6b, chyba że w poszczególnym przypadku nie są one znane.
[2c. Informacja o zastosowaniu późniejszych środków przekazywana organom centralnym
państw członkowskich Unii Europejskiej zawiera dane określone w ust. 1 pkt 1-6b oraz w
ust. 2 pkt 4-6, 8-12, 14, 15, 17 i 26-33 oraz dane o uchyleniu, zakończeniu lub wykonaniu
środków zabezpieczających. Dane określone w ust. 2 pkt 18-25 umieszcza się w
informacji, jeżeli środek wychowawczy, wychowawczo-leczniczy lub poprawczy został
orzeczony przez sąd karny.]
<2c. Informacja o zastosowaniu późniejszych środków przekazywana organom
centralnym państw członkowskich Unii Europejskiej zawiera dane określone w ust. 1
pkt 1–6b oraz w ust. 2 pkt 4–6, 8–12, 14, 15, 17 i 26–33 oraz dane o uchyleniu,
zakończeniu lub wykonaniu środków zabezpieczających. Dane określone w ust. 2 pkt
18–25b umieszcza się w informacji, jeżeli środek wychowawczy, leczniczy lub
poprawczy został orzeczony przez sąd karny.>
2d. Zawiadomienia, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2 i 3, przekazywane za
pośrednictwem systemu teleinformatycznego opatruje się zaawansowanym podpisem
elektronicznym

weryfikowanym

certyfikatem

wystawianym

przez

Ministra

Sprawiedliwości.
2e. (uchylony).
3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowość informacji
umieszczanych na podstawie ust. 1-2a w karcie rejestracyjnej i w zawiadomieniu,
uwzględniając zakres danych zawartych w Rejestrze oraz konieczność zapewnienia
niezwłocznej ich aktualizacji.
4. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:
1) wymogi techniczne, jakie musi spełniać aplikacja do przesyłania kart rejestracyjnych i
zawiadomień za pośrednictwem systemu teleinformatycznego,
2) tryb przyznawania, zmieniania i wycofywania oraz sposób weryfikacji podpisu
elektronicznego

do

podpisywania

kart

rejestracyjnych

pośrednictwem systemu teleinformatycznego
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

i

zawiadomień

za

- 52 - mając na uwadze konieczność zapewnienia zgodności używanych formatów i innych
parametrów technicznych tej aplikacji z wymogami systemu teleinformatycznego
Krajowego Rejestru Karnego, zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych
oraz konieczność zapewnienia poufności tworzenia i wydawania zaświadczenia
certyfikacyjnego.
Art. 12a.
[1. Przy przekazywaniu za pośrednictwem systemu ECRIS informacji dotyczących kwalifikacji
prawnej czynu zabronionego przyjętej w orzeczeniu oraz orzeczonych kar i środków
karnych, jak również środków zabezpieczających, kompensacyjnych i przepadku, środków
wychowawczych, poprawczych i wychowawczo-leczniczych stosuje się kod odpowiadający
tym kwalifikacjom i karom oraz środkom karnym, kompensacyjnym i przepadkowi, jak
również środkom zabezpieczającym, wychowawczym, poprawczym i wychowawczoleczniczym.]
<1. Przy przekazywaniu za pośrednictwem systemu ECRIS informacji dotyczących
kwalifikacji prawnej czynu zabronionego przyjętej w orzeczeniu oraz orzeczonych
kar i środków karnych, jak również środków zabezpieczających, kompensacyjnych i
przepadku, środków wychowawczych, leczniczych i poprawczych stosuje się kod
odpowiadający tym kwalifikacjom i karom oraz środkom karnym, kompensacyjnym
i przepadkowi, jak również środkom zabezpieczającym, wychowawczym, leczniczym
i poprawczym.>
2. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wykaz kodów, o których
mowa w ust. 1, oraz sposób ich zastosowania, mając na uwadze konieczność zapewnienia
sprawnego przekazywania danych.

Art. 13.
W Rejestrze prowadzi się wyodrębnione kartoteki:
1) kart rejestracyjnych i zawiadomień, zawierających informacje o osobach odpowiadających
na zasadach określonych w Kodeksie karnym, Kodeksie karnym skarbowym, Kodeksie
wykroczeń oraz zawiadomień o skazaniu przez sąd państwa obcego i informacji z tymi
skazaniami związanymi;
[2) kart rejestracyjnych i zawiadomień, zawierających informacje o nieletnich, w rozumieniu
przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich;]
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rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji
nieletnich;>
3) zawiadomień zawierających informacje o osobach pozbawionych wolności oraz osobach
poszukiwanych listem gończym;
4) kart rejestracyjnych i zawiadomień, zawierających informacje o podmiotach zbiorowych
podlegających odpowiedzialności na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października
2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą
kary.
Art. 14.
1. Dane osobowe osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1, 3 i 7, oraz dane o podmiotach
zbiorowych, o których mowa w art. 1 ust. 3, usuwa się z Rejestru, jeżeli z mocy prawa
skazanie uległo zatarciu, a ponadto po otrzymaniu zawiadomienia o:
1) zarządzeniu zatarcia skazania przez sąd, na podstawie art. 107 § 2 oraz art. 337
Kodeksu karnego;
2) zatarciu skazania w drodze ułaskawienia lub na podstawie amnestii;
3) przywróceniu terminu do zaskarżenia orzeczenia odnotowanego w Rejestrze albo
uchyleniu takiego orzeczenia w wyniku kasacji lub wznowienia postępowania;
4) stwierdzeniu nieważności orzeczenia odnotowanego w Rejestrze;
5) zwolnieniu skazanego od kary pozbawienia wolności, na podstawie art. 336 § 3 i 4
Kodeksu karnego, lub od kary ograniczenia wolności, na podstawie art. 62 § 2
Kodeksu karnego wykonawczego.
1a. Dane osobowe osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, usuwa się z Rejestru po
upływie terminu określonego w art. 68 § 4 Kodeksu karnego, a ponadto po otrzymaniu
zawiadomienia o podjęciu warunkowo umorzonego postępowania karnego lub
postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe.
2. Dane osobowe nieletniego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 6, usuwa się z Rejestru:
1) [po ukończeniu 18. roku życia przez nieletniego, wobec którego wykonywane były
środki wychowawcze, z wyjątkiem przypadków, gdy:]
<po ukończeniu 18. roku życia przez nieletniego, wobec którego wykonywane były
środki wychowawcze lub środek leczniczy, z wyjątkiem przypadków, gdy:>
a) środek wychowawczy zastosowano w okresie warunkowego zawieszenia
wykonania umieszczenia w zakładzie poprawczym,
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nieletniego 21. roku życia albo z chwilą powołania nieletniego do zasadniczej
służby wojskowej lub służby zastępczej;]
<b)wykonanie środka wychowawczego ustało z mocy prawa po ukończeniu przez
nieletniego 19. roku życia lub 21. roku życia albo z chwilą powołania
nieletniego do obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej lub służby
zastępczej,>
<c) wykonanie środka wychowawczego, o którym mowa w art. 7 pkt 2 lub 5
ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, po
ukończeniu przez nieletniego 21 lat ustało z mocy prawa z chwilą ukończenia
przez nieletniego wieku, do którego sąd rodzinny orzekł o wykonywaniu tego
środka,
d) wykonanie środka wychowawczego, o którym mowa w art. 7 pkt 2 lub 5
ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, po
ukończeniu przez nieletniego 24 lat ustało z mocy prawa z chwilą ukończenia
przez nieletniego 25 lat;>
[2) po upływie terminów określonych w art. 11 § 4, art. 87 § 4, art. 88 § 4 i art. 89 ustawy
o postępowaniu w sprawach nieletnich;]
<2) po upływie terminów określonych w art. 16 ust. 6, art. 96, art. 235 ust. 6 i art. 237
ust. 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.>
[3) po ukończeniu 23. roku życia przez sprawcę czynu karalnego, gdy w miejsce
umieszczenia w zakładzie poprawczym wymierzona została kara na podstawie art. 94
ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich;
4) na zasadach określonych w rozdziale XII Kodeksu karnego, gdy w miejsce
umieszczenia w zakładzie poprawczym wymierzona została kara na podstawie art. 13
ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.]
3. Dane osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 5, usuwa się z Rejestru:
1) z upływem 3 lat od uchylenia środka zabezpieczającego, o którym mowa w art. 93a § 1,
art. 99 Kodeksu karnego lub art. 43 § 1 pkt 1 i § 2 Kodeksu karnego skarbowego;
2) z upływem 3 lat od wykonania przepadku lub środka zabezpieczającego orzeczonego
na podstawie art. 45a Kodeksu karnego lub art. 43 § 1 pkt 2-5 Kodeksu karnego
skarbowego.
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o zakończeniu stosowania tego środka zapobiegawczego.
5. Dane osoby poszukiwanej listem gończym usuwa się z Rejestru po otrzymaniu
zawiadomienia o odwołaniu listu gończego.
6. Dane osobowe nieletniego umieszczonego w schronisku dla nieletnich usuwa się z Rejestru
po otrzymaniu zawiadomienia o jego zwolnieniu.
7. Dane osób zmarłych usuwa się z Rejestru po uzyskaniu zawiadomienia o ich zgonie.
8. Dane osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 4, usuwa się z Rejestru po otrzymaniu
zawiadomienia o zatarciu skazania przesłanego przez właściwy organ państwa obcego,
które wydało wyrok.

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 i 2270
oraz z 2022 r. poz. 1, 66 i 1079)
Art. 19.
Do zadań własnych powiatu należy:
1) opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze
szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób
niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup
szczególnego ryzyka - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami;
2) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa;
3) (uchylony);
4) (uchylony);
5) (uchylony);
[6) przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki
osobom

opuszczającym

domy

pomocy

społecznej

dla

dzieci

i

młodzieży

niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolnowychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii
zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze;
7) pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do
życia, młodzieży opuszczającej domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży
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oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolnowychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii
zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki
w przystosowaniu się;]
<6) przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki
osobom

opuszczającym

domy

pomocy

społecznej

dla

dzieci

i

młodzieży

niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w
ciąży oraz okręgowe ośrodki wychowawcze, zakłady poprawcze, schroniska dla
nieletnich, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze,
młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe
ośrodki wychowawcze;
7) pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się
do życia, młodzieży opuszczającej domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w
ciąży oraz okręgowe ośrodki wychowawcze, zakłady poprawcze, schroniska dla
nieletnich, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze,
młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe
ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się;>
8) pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy,
ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z
okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia
2013 r. o cudzoziemcach, mającym trudności w integracji ze środowiskiem;
9) (uchylony);
10) prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym
oraz umieszczanie w nich skierowanych osób;
11) prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz
powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet
w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków
wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
12) prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej;
13) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach;
14) szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu;
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pomocy społecznej z terenu powiatu;
16) podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i
realizacja programów osłonowych;
17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, w
formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;
18) sporządzanie, zgodnie z art. 16a, oceny w zakresie pomocy społecznej;
19) utworzenie i utrzymywanie powiatowego centrum pomocy rodzinie, w tym zapewnienie
środków na wynagrodzenia pracowników.

Art. 53.
[1. Osobie

pełnoletniej,

która

ze

względu

na

trudną

sytuację

życiową,

wiek,

niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym
życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki,
w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej pieczę
zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także cudzoziemcowi, który
uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub
zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art.
159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, może być
przyznane wsparcie w mieszkaniu chronionym.]
<1. Osobie pełnoletniej, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek,
niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w
codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę
całodobowej opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie
opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, okręgowy ośrodek
wychowawczy, zakład poprawczy, schronisko dla nieletnich, a także cudzoziemcowi,
który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą
lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa
w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
może być przyznane wsparcie w mieszkaniu chronionym.>
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specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub
wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu.
3. Mieszkanie chronione może być prowadzone przez każdą jednostkę organizacyjną pomocy
społecznej lub organizację pożytku publicznego i w zależności od celu udzielania
wsparcia prowadzone jest jako mieszkanie chronione treningowe lub mieszkanie
chronione wspierane.
4. W mieszkaniu chronionym treningowym zapewnia się usługi bytowe oraz naukę,
rozwijanie lub utrwalanie samodzielności, sprawności w zakresie samoobsługi, pełnienia
ról społecznych w integracji ze społecznością lokalną, w celu umożliwienia prowadzenia
samodzielnego życia.
5. Mieszkanie chronione wspierane przeznaczone jest dla:
1) osoby niepełnosprawnej, w szczególności osoby niepełnosprawnej fizycznie lub osoby
z zaburzeniami psychicznymi;
2) osoby w podeszłym wieku lub przewlekle chorej.
6. W mieszkaniu chronionym wspieranym zapewnia się usługi bytowe oraz pomoc w
wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym i realizacji kontaktów
społecznych, w celu utrzymania lub rozwijania samodzielności osoby na poziomie jej
psychofizycznych możliwości.
7. Decyzję o skierowaniu do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym wydaje się na
czas określony.
8. W stosunku do osób, które posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności, a także w szczególnie uzasadnionych przypadkach w stosunku do
innych osób, może być wydana decyzja o skierowaniu do korzystania ze wsparcia w
mieszkaniu chronionym wspieranym na czas nieokreślony.
9. Decyzja o skierowaniu osoby do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym
wydawana jest po dokonaniu uzgodnień pomiędzy pracownikiem socjalnym podmiotu
kierującego, pracownikiem socjalnym jednostki organizacyjnej pomocy społecznej
prowadzącej mieszkanie chronione lub organizacji pożytku publicznego prowadzącej
mieszkanie chronione a osobą ubiegającą się o skierowanie do korzystania ze wsparcia w
mieszkaniu chronionym lub jej przedstawicielem ustawowym.
10. Uzgodnienia, o których mowa w ust. 9, mają formę pisemną i dotyczą:
1) celu pobytu;
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3) rodzaju i zakresu świadczonego wsparcia;
4) odpłatności osoby korzystającej ze wsparcia;
5) sposobu zgłaszania planowanej nieobecności w mieszkaniu chronionym;
6) zasad i sposobu realizacji programu usamodzielniania osoby korzystającej ze wsparcia
lub programu wspierania osoby.
11. Wsparcie świadczone w mieszkaniu chronionym nie stanowi zaspokojenia potrzeb
mieszkaniowych osób lub rodzin.
12. Korzystanie ze wsparcia w mieszkaniu chronionym, prowadzonym przez podmioty inne
niż gmina, powiat lub na ich zlecenie, odbywa się na podstawie umowy cywilnoprawnej
zawartej z osobą korzystającą z pobytu w mieszkaniu chronionym lub jej
przedstawicielem ustawowym. W tym przypadku nie stosuje się ust. 7-11.
13. Minister

właściwy

do

spraw

zabezpieczenia

społecznego

określi,

w

drodze

rozporządzenia, minimalne standardy usług świadczonych w mieszkaniach chronionych
oraz minimalne standardy pomieszczeń w mieszkaniu chronionym, kierując się potrzebą
zapewnienia właściwych usług i pomocy oraz uwzględniając indywidualne potrzeby i
możliwości psychofizyczne osób kierowanych do mieszkania chronionego odpowiedniego
rodzaju.
Art. 88.
1. [Osoba pełnoletnia opuszczająca dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolnowychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii
zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zwana dalej
"osobą usamodzielnianą", zostaje objęta pomocą mającą na celu jej życiowe
usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną, a także pomocą:]
<Osoba pełnoletnia opuszczająca dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w
ciąży oraz okręgowy ośrodek wychowawczy, zakład poprawczy, schronisko dla
nieletnich,

specjalny

ośrodek

szkolno-wychowawczy,

specjalny

ośrodek

wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i
młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zwana dalej „osobą usamodzielnianą”, zostaje
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środowiskiem przez pracę socjalną, a także pomocą:>
1) pieniężną na usamodzielnienie;
2) pieniężną na kontynuowanie nauki;
3) w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu
chronionym;
4) w uzyskaniu zatrudnienia;
5) na zagospodarowanie - w formie rzeczowej.
2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, przysługuje osobie usamodzielnianej, w przypadku gdy
skierowanie na pobyt całodobowy do domu pomocy społecznej, specjalnego ośrodka
szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego albo młodzieżowego
ośrodka socjoterapii zapewniającego całodobową opiekę nastąpiło na podstawie
orzeczenia sądu.
[3. Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki
przysługuje osobie, która przebywała w domu pomocy społecznej, schronisku dla
nieletnich,

zakładzie

poprawczym,

specjalnym

ośrodku

szkolno-wychowawczym,

specjalnym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym
całodobową opiekę albo młodzieżowym ośrodku wychowawczym co najmniej rok.]
<3. Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki
przysługuje osobie, która przebywała w domu pomocy społecznej, okręgowym
ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym, schronisku dla nieletnich,
specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym,
młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę albo
młodzieżowym ośrodku wychowawczym co najmniej rok.>
4. Pomoc, o której mowa w ust. 1, przysługuje osobie usamodzielnianej opuszczającej dom
pomocy społecznej, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy albo specjalny ośrodek
wychowawczy, w przypadku gdy osoba ta jest zdolna do samodzielnej egzystencji.
[5. Pomoc, o której mowa w ust. 1, przysługuje osobie opuszczającej dom dla matek z
małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, jeżeli bezpośrednio przed przyjęciem do takiego
domu przebywała co najmniej rok w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka,
placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, w
domu pomocy społecznej, w schronisku dla nieletnich, w zakładzie poprawczym, w
specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, w specjalnym ośrodku wychowawczym, w
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młodzieżowym ośrodku wychowawczym.]
<5. Pomoc, o której mowa w ust. 1, przysługuje osobie opuszczającej dom dla matek z
małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, jeżeli bezpośrednio przed przyjęciem do
takiego domu przebywała co najmniej rok w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu
dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczoterapeutycznej, w domu pomocy społecznej, w okręgowym ośrodku wychowawczym,
w zakładzie poprawczym, w schronisku dla nieletnich, w specjalnym ośrodku
szkolno-wychowawczym, w specjalnym ośrodku wychowawczym, w młodzieżowym
ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę albo w młodzieżowym
ośrodku wychowawczym.>
6. Warunkiem uzyskania pomocy, o której mowa w ust. 1, jest zobowiązanie się osoby
usamodzielnianej
opracowanego

do

wspólnie

realizacji
z

indywidualnego

opiekunem

programu

usamodzielnienia,

usamodzielnienia,

zatwierdzonego

przez

kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie.
[7. W realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia osobę usamodzielnianą wspiera
opiekun usamodzielnienia, którym może być pracownik socjalny powiatowego centrum
pomocy rodzinie, wychowawca, psycholog lub pracownik socjalny domu pomocy
społecznej, schroniska dla nieletnich, zakładu poprawczego, specjalnego ośrodka szkolnowychowawczego,
socjoterapii

specjalnego

zapewniającego

ośrodka

wychowawczego,

całodobową

opiekę,

młodzieżowego
młodzieżowego

ośrodka
ośrodka

wychowawczego, albo inna osoba wskazana przez osobę usamodzielnianą.]
<7. W realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia osobę usamodzielnianą
wspiera opiekun usamodzielnienia, którym może być pracownik socjalny
powiatowego centrum pomocy rodzinie, wychowawca, psycholog lub pracownik
socjalny domu pomocy społecznej, okręgowego ośrodka wychowawczego, zakładu
poprawczego,

schroniska

dla

nieletnich,

specjalnego

ośrodka

szkolno-

wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, młodzieżowego ośrodka
socjoterapii

zapewniającego

całodobową

opiekę,

młodzieżowego

ośrodka

wychowawczego, albo inna osoba wskazana przez osobę usamodzielnianą.>
8. W przypadku, gdy osoba usamodzielniana otrzymuje pomoc dla osób usamodzielnianych w
rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej pomoc, o której
mowa w ust. 1, nie przysługuje.
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1. Wysokość pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki i pomocy pieniężnej na
usamodzielnienie oraz wartość pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej ustala
się od kwoty 1647 zł, zwanej dalej "podstawą".
2. Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki w wysokości 30% podstawy miesięcznie
przysługuje osobie usamodzielnianej kontynuującej naukę w szkole podstawowej, szkole
ponadpodstawowej, szkole wyższej, na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z
indywidualnym programem usamodzielnienia, w zakładzie kształcenia nauczycieli lub u
pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.
3. Pomoc, o której mowa w ust. 2, przyznaje się na czas nauki, do czasu jej ukończenia, nie
dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 lat.
4. (uchylony).
5. Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki
przysługuje osobie usamodzielnianej:
1) samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza 200% kwoty kryterium
dochodowego na osobę samotnie gospodarującą;
2) w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza 200% kwoty kryterium
dochodowego na osobę w rodzinie.
6. W przypadku gdy osoba usamodzielniana kontynuuje naukę, pomoc pieniężną na
usamodzielnienie wypłaca się po ukończeniu nauki. W uzasadnionych przypadkach
starosta może wypłacić pomoc pieniężną na usamodzielnienie w trakcie trwania nauki.
7. Przyznania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na kontynuowanie
nauki można odmówić w przypadku, gdy:
1) istnieje uzasadnione przypuszczenie, że pomoc pieniężna zostanie wykorzystana
niezgodnie z celem, na jaki została przyznana;
[2) osoba usamodzielniana przed osiągnięciem pełnoletności opuściła samowolnie dom
pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla
matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży lub schronisko dla nieletnich, zakład
poprawczy,

specjalny

ośrodek

szkolno-wychowawczy,

specjalny

ośrodek

wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę
lub młodzieżowy ośrodek wychowawczy;]
<2) osoba usamodzielniana przed osiągnięciem pełnoletności opuściła samowolnie
dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,
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wychowawczy, zakład poprawczy, schronisko dla nieletnich, specjalny ośrodek
szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek
socjoterapii zapewniający całodobową opiekę lub młodzieżowy ośrodek
wychowawczy;>
3) osoba usamodzielniana porzuci naukę umożliwiającą jej przygotowanie zawodowe i
nie podejmie zatrudnienia;
4) osoba usamodzielniana porzuci pracę i uchyla się od podjęcia proponowanego jej
zatrudnienia;
5) osoba usamodzielniana została skazana prawomocnym wyrokiem za popełnienie
przestępstwa z winy umyślnej.
8. Pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki zaprzestaje się udzielać w przypadku, gdy
osoba usamodzielniana:
1) kontynuuje naukę w szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej, która zapewnia
nieodpłatną naukę i nieodpłatne pełne utrzymanie lub
2) bez uzasadnionych powodów zmieniła trzykrotnie na tym samym poziomie kształcenia
szkołę lub szkołę wyższą, o których mowa w pkt 1.
9. Pomoc pieniężną na usamodzielnienie i pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki można
zawiesić w przypadku, gdy:
1) wystąpiły szczególne okoliczności związane z tokiem nauki, stanem zdrowia lub
zdarzeniem losowym dotyczącym osoby usamodzielnianej;
2) nastąpiła przerwa w kontynuowaniu nauki przez osobę usamodzielnianą w okresie
między ukończeniem przez nią szkoły niższego stopnia a rozpoczęciem nauki w
szkole wyższego stopnia;
3) stwierdzi się marnotrawienie przyznanej pomocy;
4) osoba usamodzielniana nie realizuje programu usamodzielnienia.
10. Pomoc pieniężną na usamodzielnienie i pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki
zawiesza się, w przypadku gdy przeciwko osobie usamodzielnianej wszczęto
postępowanie karne o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, do czasu
prawomocnego zakończenia postępowania.
11. Jeżeli po upływie okresu zawieszenia pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy
pieniężnej na kontynuowanie nauki przyczyny jej zawieszenia nie ustąpiły, następuje
odmowa udzielenia pomocy.
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- 64 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.)

[Art. 29
Świadczeniobiorca ma prawo wyboru świadczeniodawcy udzielającego ambulatoryjnych
świadczeń specjalistycznych spośród tych świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z zastrzeżeniem art. 325 i art. 599 ustawy z dnia 11
marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, art. 153 ust. 7a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o
Straży Granicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 305) i art. 115 § 1a Kodeksu karnego wykonawczego.
Art. 30.
Świadczeniobiorca ma prawo wyboru szpitala spośród szpitali, które zawarły umowę o
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z zastrzeżeniem art. 325 i art. 599 ustawy z dnia 11
marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, art. 153 ust. 7a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o
Straży Granicznej i art. 115 § 1a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
wykonawczy.]
<Art. 29.
Świadczeniobiorca

ma

prawo

wyboru

świadczeniodawcy

udzielającego

ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych spośród tych świadczeniodawców, którzy
zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z zastrzeżeniem art. 325 i art.
599 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, art. 153 ust. 7a ustawy z dnia 12
października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1061 i 1115), art. 115 § 1a
Kodeksu karnego wykonawczego i art. 112 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o
wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U. poz. …).

Art. 30.
Świadczeniobiorca ma prawo wyboru szpitala spośród szpitali, które zawarły umowę o
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z zastrzeżeniem art. 325 i art. 599 ustawy z dnia
11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, art. 153 ust. 7a ustawy z dnia 12 października
1990 r. o Straży Granicznej, art. 115 § 1a Kodeksu karnego wykonawczego i art. 112 ust.
1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.>
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[1. Świadczeniobiorca ma prawo wyboru lekarza dentysty spośród lekarzy dentystów, którzy
zawarli umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z zastrzeżeniem art. 325 i art.
599 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, art. 153 ust. 7a ustawy z dnia 12
października 1990 r. o Straży Granicznej i art. 115 § 1a Kodeksu karnego
wykonawczego.]
<1. Świadczeniobiorca ma prawo wyboru lekarza dentysty spośród lekarzy dentystów,
którzy zawarli umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z zastrzeżeniem
art. 325 i art. 599 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, art. 153 ust. 7a
ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, art. 115 § 1a Kodeksu
karnego wykonawczego i art. 112 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o
wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.>
2. (uchylony).
3. Dzieci i młodzież do ukończenia 18. roku życia oraz kobiety w ciąży i w okresie połogu
mają prawo do dodatkowych świadczeń zdrowotnych lekarza dentysty oraz materiałów
stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu tych świadczeń, zakwalifikowanych jako
świadczenia gwarantowane dla tych osób.
4. Świadczenia, o których mowa w ust. 3, są udzielane po przedstawieniu dokumentu
potwierdzającego:
1) wiek - w przypadku dzieci i młodzieży;
2) ciążę lub połóg - w przypadku kobiet.

Art. 41a.
Zabezpieczenie transportu sanitarnego, o którym mowa w art. 201 § 2 Kodeksu karnego
wykonawczego, przysługuje bezpłatnie w związku z realizacją świadczenia gwarantowanego
we wskazanym zakładzie psychiatrycznym.

<Art. 41b.
Zabezpieczenie transportu sanitarnego, o którym mowa w art. 218 ust. 2 ustawy z dnia 9
czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, przysługuje bezpłatnie w
związku z realizacją świadczenia gwarantowanego w określonym zakładzie leczniczym,
o którym mowa w art. 8 tej ustawy.>
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- 66 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050,
z 2021 r. poz. 2469 oraz z 2022 r. poz. 763 i 764)

Art. 5.
1. Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii realizują organy administracji rządowej i
jednostek samorządu terytorialnego w zakresie określonym w ustawie.
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii są realizowane, w zakresie określonym w
ustawie, także przez:
1) przedszkola, szkoły i inne jednostki organizacyjne wymienione w art. 2 pkt 3-9 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378);
2) szkoły wyższe;
3) podmioty lecznicze i inne podmioty działające w ochronie zdrowia;
4) jednostki Wojska Polskiego, Policji i Straży Granicznej;
5) organy celne;
[6) jednostki organizacyjne Służby Więziennej oraz zakłady poprawcze i schroniska dla
nieletnich;]
<6) jednostki

organizacyjne

Służby

Więziennej

oraz

okręgowe

ośrodki

wychowawcze, zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich;>
7) ośrodki pomocy społecznej, centra usług społecznych, powiatowe centra pomocy
rodzinie i regionalne ośrodki polityki społecznej;
7a) jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, o których
mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821), oraz asystentów rodziny, rodziny
zastępcze i prowadzących rodzinne domy dziecka;
8) środki masowego przekazu.
3. W realizacji zadań, o których mowa w art. 2 ust. 1, mogą uczestniczyć organizacje
pozarządowe i inne podmioty, których działalność statutowa obejmuje zadania należące
do sfery zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej,
działalności charytatywnej, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury fizycznej,
porządku i bezpieczeństwa publicznego lub przeciwdziałania patologiom społecznym,
promocji i organizacji wolontariatu, po przeprowadzeniu konkursu, o którym mowa w art.
11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
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rodziny osób uzależnionych, oraz grupy samopomocy osób uzależnionych i ich rodzin.

Art. 29.
[1. W zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz jednostkach organizacyjnych
Służby Więziennej prowadzi się leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych
umieszczonych w tych zakładach.]
<1. W okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i schroniskach
dla nieletnich oraz jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej prowadzi się
leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych umieszczonych w tych
jednostkach.>
<1a. Nieletni uzależnieni umieszczeni w okręgowych ośrodkach wychowawczych,
zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, mają obowiązek poddania się
zarządzonemu leczeniu i rehabilitacji.
1b. Leczenie i rehabilitację, o których mowa w ust. 1a, zarządza dyrektor okręgowego
ośrodka wychowawczego, zakładu poprawczego lub schroniska dla nieletnich w
stosunku do małoletniego za zgodą przedstawiciela ustawowego, a w razie jej braku,
jak również w stosunku do osoby pełnoletniej – za zezwoleniem sądu wykonującego
orzeczenie, wydanym po zasięgnięciu opinii biegłego.>
2. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia
określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb postępowania leczniczego,
rehabilitacyjnego i reintegracyjnego w stosunku do osób uzależnionych, umieszczonych
w:
[1) zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich,]
<1) okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i schroniskach
dla nieletnich,>
2) jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej
- mając na względzie dobro osób przebywających w tych jednostkach.
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- 68 USTAWA z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2018 r. poz.
1924, z 2021 r. poz. 1621 oraz z 2022 r. poz. 755)
ZAŁĄCZNIK Nr 2
WYKAZ PRAC O SZCZEGÓLNYM CHARAKTERZE
Lp. Rodzaj prac
1

2

1

Prace pilotów statków powietrznych (pilot, instruktor).

2

Prace kontrolerów ruchu lotniczego.

3
4

Prace mechaników lotniczych związane z bezpośrednią obsługą potwierdzającą
bezpieczeństwo statków powietrznych na płycie lotniska.
Prace nawigatorów na statkach morskich oraz pilotów morskich.
Prace maszynistów pojazdów trakcyjnych (maszynista pojazdów trakcyjnych, maszynista
instruktor, maszynista zakładowy, maszynista wieloczynnościowych i ciężkich maszyn do

5

kolejowych robót budowlanych i kolejowej sieci trakcyjnej, kierowca lokomotywy
spalinowej o mocy do 300 KM, pomocnik maszynisty pojazdów trakcyjnych) i kierowników
pociągów.
Prace bezpośrednio przy ustawianiu drogi przebiegu pociągów i pojazdów metra (dyżurny

6

ruchu, nastawniczy, manewrowy, ustawiacz, zwrotniczy, rewident taboru bezpośrednio
potwierdzający bezpieczeństwo pociągu, dyspozytor ruchu metra, dyżurny ruchu i stacji
metra).

7
8
9

Prace funkcjonariuszy straży ochrony kolei.
Prace kierowców autobusów, trolejbusów oraz motorniczych tramwajów w transporcie
publicznym.
Prace kierowców pojazdów uprzywilejowanych.
Prace kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne wymagające oznakowania

10

pojazdu tablicą ostrzegawczą barwy pomarańczowej, zgodnie z przepisami Umowy
europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych
(ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.1

11 Prace operatorów reaktorów jądrowych.
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12

Prace operatorów żurawi wieżowych, do obsługi których są wymagane uprawnienia
kategorii IŻ lub równorzędne oraz dźwignic portowych lub stoczniowych.
Prace przy bezpośrednim sterowaniu procesami technologicznymi mogącymi stwarzać

13 zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej ze skutkami dla bezpieczeństwa
publicznego.
14

15

16

17

Prace przy bezpośrednim sterowaniu procesami technicznymi mogącymi spowodować
awarię techniczną z poważnymi skutkami dla bezpieczeństwa publicznego.
Prace bezpośrednio przy produkcji materiałów wybuchowych, środków strzałowych,
wyrobów pirotechnicznych oraz ich konfekcjonowaniu.
Prace bezpośrednio przy sterowaniu blokami energetycznymi wytwarzającymi energię
elektryczną lub cieplną.
Prace elektromonterów bezpośrednio przy usuwaniu awarii oraz eksploatacji napowietrznych
sieci elektroenergetycznych w warunkach prac pod napięciem.

18 Prace członków zespołów ratownictwa medycznego.
19

Prace członków zawodowych ekip ratownictwa (chemicznego, górskiego, morskiego,
górnictwa otworowego).
Prace pracowników jednostek ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a-5

20 i 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej2, uczestniczących
bezpośrednio w akcjach ratowniczych.
Prace nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w
młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,
[21 ośrodkach szkolno-wychowawczych, schroniskach dla nieletnich oraz zakładach
poprawczych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w
sprawach nieletnich].
Prace nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych
zatrudnionych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych
<21

ośrodkach socjoterapii, ośrodkach szkolno-wychowawczych, okręgowych ośrodkach
wychowawczych, schroniskach dla nieletnich oraz zakładach poprawczych, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich
(Dz. U. poz. …).>
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22 przewlekle psychicznie chorych, niepełnosprawnych intelektualnie dzieci i młodzieży lub
dorosłych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej4.
Prace personelu medycznego oddziałów psychiatrycznych i leczenia uzależnień w
23 bezpośrednim kontakcie z pacjentami, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 1994
r. o ochronie zdrowia psychicznego5.
24

Prace personelu medycznego w zespołach operacyjnych dyscyplin zabiegowych i
anestezjologii w warunkach ostrego dyżuru.

USTAWA z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2171 oraz z 2021 r. poz. 2490)
Art. 15.
1. Sprzedaż biletu wstępu na mecz piłki nożnej lub przekazanie innego dokumentu
uprawniającego do przebywania na nim określonej osoby następuje po uzyskaniu danych
osobowych, o których mowa w art. 13 ust. 4, zgodnych z dokumentem potwierdzającym
tożsamość.
2. Na bilecie wstępu na mecz piłki nożnej lub na innym dokumencie uprawniającym do
przebywania na nim umieszcza się dane osobowe, o których mowa w art. 13 ust. 4, oraz
numer miejsca, którego dotyczy ten bilet lub dokument uprawniający do przebywania na
meczu.
2a. W przypadku meczów piłki nożnej o charakterze międzynarodowym, w tym meczów piłki
nożnej organizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach rozgrywek
Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA) lub Unii Europejskich Związków
Piłkarskich (UEFA), przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do uczestników będących
cudzoziemcami, jeżeli bilet wstępu lub inny dokument uprawniający do przebywania na
meczu piłki nożnej otrzymują poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z
przepisami prawa obowiązującego w miejscu ich wydania.
2b. Na bilecie wstępu lub na innym dokumencie uprawniającym do przebywania na meczach,
o których mowa w ust. 2a, umieszcza się numer miejsca siedzącego.
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- 71 3. Organizator meczu piłki nożnej lub podmiot przez niego uprawniony do dystrybucji
odmawia sprzedaży biletu wstępu lub innego dokumentu uprawniającego do przebywania
na nim:
1) osobie, wobec której zostało wydane orzeczenie:
a) zakazujące wstępu na imprezę masową,
[b)

zobowiązujące

do

powstrzymania

się

od

przebywania

w

miejscach

przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w
związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo
wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2018 r. poz. 969);]
<b)zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach
przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w
związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności
albo wobec nieletniego na podstawie art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2022
r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U. poz. …);>
2) osobie, wobec której zastosowano zakaz klubowy lub zakaz zagraniczny;
3) osobie, co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w miejscu i w czasie trwania
imprezy masowej może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa imprezy masowej.
4. Organizator meczu piłki nożnej jest obowiązany prowadzić sprzedaż biletów wstępu lub
przekazywać inne dokumenty uprawniające do przebywania na wyznaczonych miejscach.
5. Bilet wstępu na mecz piłki nożnej lub inny dokument uprawniający do przebywania na nim
jest ważny wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Art. 22.
1. Służby porządkowe są obowiązane:
1) odmówić wstępu na imprezę masową:
a) osobie, wobec której zostało wydane orzeczenie:
– zakazujące wstępu na imprezę masową,
[–

zobowiązujące

do

powstrzymania

się

od

przebywania

w

miejscach

przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w
związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo
wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o postępowaniu w sprawach nieletnich,]
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przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w
związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności
albo wobec nieletniego na podstawie art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2022
r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich,>
b) osobie, wobec której został wydany zakaz zagraniczny,
c) osobie, wobec której został wydany zakaz klubowy,
d) osobie odmawiającej poddania się czynnościom, o których mowa w art. 20 ust. 1
pkt 1-3,
e) osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających,
psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
f) osobie posiadającej broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub
substancje, o których mowa w art. 8 ust. 2,
g) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób
stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
1a) odmówić wstępu na imprezę masową osobie nieposiadającej biletu wstępu lub innego
dokumentu uprawniającego do przebywania na imprezie masowej;
2) usunąć z miejsca przeprowadzania imprezy masowej osoby, które swoim zachowaniem
zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem obiektu
(terenu) lub regulaminem imprezy masowej;
3) usunąć z miejsca przeprowadzania imprezy masowej osoby, o których mowa w ust. 1
pkt 1 lit. a-c.
2. Służby informacyjne są obowiązane do:
1) informowania o udogodnieniach oraz wymogach bezpieczeństwa określonych przez
organizatora lub służby ratownicze;
2) informowania o umiejscowieniu punktów pomocy medycznej, gastronomicznych i
sanitarnych;
3) nadzorowania bezpiecznego wejścia i wyjścia osób uczestniczących w imprezie
masowej;
4)

niedopuszczania

osób

uczestniczących

w

imprezie

nieprzeznaczonych dla publiczności;
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- 73 5) niezwłocznego reagowania na incydenty i zagrożenia oraz podejmowania niezbędnych
działań zaradczych, w szczególności poprzez informowanie o nich służb
porządkowych;
6) obserwowania wszystkich obszarów potencjalnego zagrożenia i przeciwdziałania
nadmiernemu zagęszczeniu osób;
7) pilnowania przestrzegania postanowień regulaminu obiektu (terenu) i regulaminu
imprezy masowej;
8) reagowania na skargi składane przez osoby uczestniczące w imprezie masowej.
3. W celu realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a lub b, organizator lub
osoba przez niego upoważniona kieruje zapytanie do właściwego ze względu na miejsce
odbywania się imprezy komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji,
zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 7.
4. W przypadku gdy działania służby porządkowej, o których mowa w ust. 1, są nieskuteczne,
organizator lub kierownik do spraw bezpieczeństwa występuje do Policji o udzielenie
pomocy, niezwłocznie potwierdzając ten fakt pisemnym zgłoszeniem.
5. W przypadku gdy impreza masowa jest przeprowadzana na terenach będących w zarządzie
jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez
Ministra Obrony Narodowej, wystąpienie, o którym mowa w ust. 4, kierowane jest do
Żandarmerii Wojskowej.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 lub 5, służby porządkowe i służby informacyjne
wykonują polecenia Policji lub Żandarmerii Wojskowej.

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2022 r. poz.
868 i 1116)
Art. 5a.
1. W przypadku:
1) szkół i placówek oświatowych posiadających filie,
2)

specjalnych

ośrodków

szkolno-wychowawczych,

młodzieżowych

ośrodków

wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii i placówek kształcenia
ustawicznego, w skład których wchodzą szkoły,
3) szkół i placówek oświatowych połączonych w zespół,
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- 74 [4) szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich]
<4) szkół w okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i
schroniskach dla nieletnich>
[- do bazy danych SIO są przekazywane dane przez odpowiednio szkołę, placówkę
oświatową, zespół, zakład poprawczy albo schronisko dla nieletnich.]
<– do bazy danych SIO są przekazywane dane przez odpowiednio szkołę, placówkę
oświatową, zespół, okręgowy ośrodek wychowawczy, zakład poprawczy albo
schronisko dla nieletnich.>
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, baza danych SIO zawiera wyodrębnione zbiory
danych dotyczące odpowiednio:
1) szkoły i placówki oświatowej oraz jej filii;
2) placówki, o której mowa w ust. 1 pkt 2, i szkoły wchodzącej w skład placówki;
[3) poszczególnych szkół i placówek oświatowych połączonych w zespół, zakładów
poprawczych i schronisk dla nieletnich oraz szkół w tych zakładach i schroniskach;
4) danych wspólnych dla odpowiednio szkoły i placówki oświatowej oraz jej filii,
placówki, o której mowa w ust. 1 pkt 2, i szkoły wchodzącej w skład placówki, szkół i
placówek oświatowych połączonych w zespół oraz zakładów poprawczych i schronisk
dla nieletnich oraz szkół w tych zakładach i schroniskach.]
<3) poszczególnych szkół i placówek oświatowych połączonych w zespół, okręgowych
ośrodków wychowawczych, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich
oraz szkół w tych ośrodkach, zakładach i schroniskach;
4) danych wspólnych dla odpowiednio szkoły i placówki oświatowej oraz jej filii,
placówki, o której mowa w ust. 1 pkt 2, i szkoły wchodzącej w skład placówki,
szkół i placówek oświatowych połączonych w zespół oraz okręgowych ośrodków
wychowawczych, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich oraz szkół w
tych ośrodkach, zakładach i schroniskach.>

Art. 7.
1. W RSPO są gromadzone następujące dane identyfikacyjne szkół i placówek oświatowych:
1) nazwa;
2) nazwa skrócona;
3) typ szkoły albo rodzaj placówki oświatowej;
4) data założenia;
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6) nazwa zespołu, jeżeli szkoła lub placówka oświatowa wchodzi w skład zespołu;
7) numer identyfikacyjny szkoły lub placówki oświatowej w krajowym rejestrze
urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zwanym dalej "rejestrem
REGON", a w przypadku:
[a) szkoły lub placówki oświatowej wchodzącej w skład zespołu oraz szkoły
wchodzącej w skład specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, młodzieżowego
ośrodka

wychowawczego,

młodzieżowego

ośrodka

socjoterapii,

placówki

kształcenia ustawicznego, zakładu poprawczego lub schroniska dla nieletnich także numer identyfikacyjny REGON odpowiednio zespołu, ośrodka, placówki,
zakładu lub schroniska,]
<a) szkoły lub placówki oświatowej wchodzącej w skład zespołu oraz szkoły
wchodzącej

w

młodzieżowego
socjoterapii,

skład

specjalnego

ośrodka

placówki

ośrodka

wychowawczego,

kształcenia

szkolno-wychowawczego,
młodzieżowego

ustawicznego,

okręgowego

ośrodka
ośrodka

wychowawczego, zakładu poprawczego lub schroniska dla nieletnich – także
numer identyfikacyjny REGON odpowiednio zespołu, ośrodka, placówki,
zakładu lub schroniska,>
b) szkoły filialnej i filii placówki - także numer identyfikacyjny REGON szkoły albo
placówki,

której

odpowiednio

szkoła

filialna

albo

filia

placówki

jest

organizacyjnie podporządkowana;
8) numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli numer taki został nadany;
9) numer identyfikacyjny szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 9c ust. 2b ustawy z
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915);
10) adres siedziby szkoły lub placówki oświatowej oraz numer telefonu, numer faksu,
adres poczty elektronicznej i strony internetowej;
11) dane dotyczące organu prowadzącego:
a) typ organu prowadzącego: jednostka samorządu terytorialnego, minister, osoba
prawna inna niż jednostka samorządu terytorialnego, osoba fizyczna,
b) nazwa i adres siedziby organu prowadzącego oraz jego numer identyfikacyjny
REGON, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej szkołę lub placówkę
oświatową - jej imię (imiona), nazwisko, numer PESEL i adres zamieszkania, oraz
numer telefonu, numer faksu, adres poczty elektronicznej i strony internetowej;
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- 76 12) status publiczno-prawny: szkoła lub placówka oświatowa publiczna, niepubliczna
szkoła artystyczna o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej albo szkoła lub
placówka oświatowa niepubliczna;
12a) informacja, czy szkoła została założona lub jest prowadzona po uzyskaniu zgody, o
której mowa w art. 178 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe;
13) związanie organizacyjne szkoły:
a) (uchylona),
b) w podmiocie leczniczym,
c) w Ochotniczym Hufcu Pracy,
d) w jednostce pomocy społecznej,
e) w zakładzie poprawczym,
f) w schronisku dla nieletnich,
g) przy zakładzie karnym,
h) przy areszcie śledczym [;] <,>
<i) w okręgowym ośrodku wychowawczym;>
14) specyfika szkoły: szkoła ogólnodostępna albo specjalna;
15) określenie, czy szkoła ma ustalony obwód;
16) etapy edukacyjne realizowane w szkole;
17) określenie, czy szkoła jest szkołą dla dzieci i młodzieży, czy szkołą dla dorosłych;
18) rodzaj niepełnosprawności uczniów, dla których szkoła specjalna została
zorganizowana;
19) (uchylony);
20) zawód - w przypadku szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie zawodowe;
21) zawód, specjalność i specjalizacja - w przypadku szkoły artystycznej;
22) (uchylony);
23) nazwa i siedziba uczelni sprawującej opiekę naukowo-dydaktyczną nad kolegium
pracowników służb społecznych;
24) informacja o posiadaniu internatu przez szkołę;
25) adres do korespondencji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym: nazwa
podmiotu, na adres którego jest kierowana korespondencja, numer telefonu, numer
faksu, adres poczty elektronicznej i strony internetowej - w przypadku gdy adres do
korespondencji jest inny niż adres siedziby organu prowadzącego szkołę lub placówkę
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- 77 oświatową, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej szkołę lub placówkę
oświatową - inny niż adres zamieszkania tej osoby;
26) imię i nazwisko dyrektora szkoły lub placówki oświatowej;
27) data likwidacji;
28) dane, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce
publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 459), niezbędne do wpisu szkoły lub placówki
oświatowej do rejestru REGON, zmiany cech objętych wpisem oraz skreślenia z
rejestru REGON;
28a) informacja o planowanym otrzymywaniu na kolejny rok budżetowy dotacji, o której
mowa w art. 32 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań
oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 i 2445);
28b) informacja o przekazaniu prowadzenia szkoły w drodze umowy, o której mowa w
art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;
29) numer szkoły lub placówki oświatowej w RSPO, zwany dalej "numerem RSPO";
30) data wpisania danych szkoły lub placówki oświatowej do RSPO;
31) typ, nazwa oraz adres siedziby podmiotu zobowiązanego do przekazywania danych
szkoły lub placówki oświatowej do RSPO.
1a. W RSPO są gromadzone następujące dane identyfikacyjne zespołów szkół i placówek
oświatowych:
1) data połączenia szkół lub placówek oświatowych w zespół;
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli numer taki został nadany;
3) adres siedziby zespołu oraz numer telefonu, numer faksu, adres poczty elektronicznej i
strony internetowej;
4) dane dotyczące organu prowadzącego:
a) typ organu prowadzącego: jednostka samorządu terytorialnego, minister, osoba
prawna inna niż jednostka samorządu terytorialnego, osoba fizyczna,
b) nazwa i adres siedziby organu prowadzącego oraz jego numer identyfikacyjny
REGON, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej zespół - jej imię (imiona),
nazwisko, numer PESEL i adres zamieszkania, oraz numer telefonu, numer faksu,
adres poczty elektronicznej i strony internetowej;
5) adres do korespondencji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym: nazwa podmiotu,
na adres którego jest kierowana korespondencja, numer telefonu, numer faksu, adres
poczty elektronicznej i strony internetowej - w przypadku gdy adres do
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- 78 korespondencji jest inny niż adres siedziby organu prowadzącego zespół, a w
przypadku osoby fizycznej prowadzącej zespół - inny niż adres zamieszkania tej
osoby;
6) imię i nazwisko dyrektora zespołu;
7) data włączenia i wyłączenia szkoły lub placówki oświatowej z zespołu;
8) data rozwiązania zespołu;
9) dane, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce
publicznej, niezbędne do wpisu zespołu do rejestru REGON, zmiany cech objętych
wpisem oraz skreślenia z rejestru REGON;
10) numer RSPO zespołu;
11) data wpisania danych zespołu do RSPO;
12) typ, nazwa oraz adres siedziby podmiotu zobowiązanego do przekazywania danych
zespołu do RSPO.
2. Danych szkół i placówek oświatowych, które zostały zlikwidowane, oraz danych zespołów
szkół i placówek oświatowych, które zostały rozwiązane, nie usuwa się z RSPO.
3. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 29-31 i ust. 1a pkt 10-12, są generowane w RSPO
automatycznie.
Art. 16.
Dane dziedzinowe w związku z objęciem ucznia opieką w młodzieżowym ośrodku
wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolnowychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym oraz ośrodku rewalidacyjnowychowawczym obejmują:
1) podstawę pobytu w ośrodku:
a) odpowiednio orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo orzeczenie o
potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
b) orzeczenie sądu,
c) wniosek rodziców;
2) działania wynikające ze specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, w tym w
zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z określeniem form tej pomocy;
3) wypadki, którym uległ uczeń, będąc pod opieką ośrodka, z określeniem rodzaju wypadku,
miejsca, w którym zdarzył się wypadek, rodzaju zajęć, w czasie których wypadek miał
miejsce, oraz przyczyny wypadku;
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- 79 4) datę rozpoczęcia i datę zakończenia pobytu w ośrodku, a w przypadku wychowanka
młodzieżowego ośrodka socjoterapii - również datę rozpoczęcia i datę zakończenia
korzystania z zakwaterowania w tym ośrodku;
5) w przypadku wychowanka młodzieżowego ośrodka wychowawczego datę:
a) otrzymania przez dyrektora ośrodka, za pośrednictwem poczty, skierowania
wychowanka do ośrodka,
b) przekazania informacji o niedoprowadzeniu wychowanka do ośrodka
[- zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 81 ustawy z dnia 26 października
1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2018 r. poz. 969).]
<– zgodnie z przepisami wydanymi odpowiednio na podstawie art. 185 ustawy z dnia
9 czerwca 2022 r. r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U. poz. …) oraz
art. 123 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe;>
<6) w

przypadku

nieletniej

matki

umieszczonej

w

młodzieżowym

ośrodku

wychowawczym:
a) informację o umieszczeniu dziecka w domu dla matki i dziecka,
b) datę urodzenia dziecka,
c) datę rozpoczęcia i datę zakończenia przebywania dziecka w domu dla matki i
dziecka
– zgodnie z przepisami wydanymi odpowiednio na podstawie art. 185 ustawy z dnia
9 czerwca 2022 r. r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich oraz art. 123 ust. 1 pkt
1 i ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe.>

USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.
z 2022 r. poz. 447)
Art. 11.
1. W przypadku gdy ośrodek pomocy społecznej albo centrum usług społecznych poweźmie
informację o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych, pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej albo centrum usług
społecznych przeprowadza w tej rodzinie wywiad środowiskowy, na zasadach
określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r.
poz. 2268 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 1).
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- 80 [1a.W przypadku gdy rodzicem wychowującym dziecko jest małoletni opuszczający
młodzieżowy ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii, schronisko dla
nieletnich lub zakład poprawczy, pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej albo
centrum usług społecznych przeprowadza u tego rodzica wywiad, o którym mowa w ust. 1,
a następnie kierownik ośrodka pomocy społecznej albo dyrektor centrum usług
społecznych przydziela temu rodzicowi asystenta rodziny.]
<1a. W przypadku gdy rodzicem wychowującym dziecko jest małoletni opuszczający
młodzieżowy ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii, okręgowy
ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich lub zakład poprawczy, pracownik
socjalny ośrodka pomocy społecznej albo centrum usług społecznych przeprowadza
u tego rodzica wywiad, o którym mowa w ust. 1, a następnie kierownik ośrodka
pomocy społecznej albo dyrektor centrum usług społecznych przydziela temu
rodzicowi asystenta rodziny.>
2. Po przeprowadzeniu wywiadu, o którym mowa w ust. 1, pracownik socjalny dokonuje
analizy sytuacji rodziny.
3. Jeżeli z analizy, o której mowa w ust. 2, wynika konieczność przydzielenia rodzinie
asystenta rodziny, pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej albo centrum usług
społecznych występuje odpowiednio do kierownika ośrodka pomocy społecznej albo
dyrektora centrum usług społecznych z wnioskiem o jego przydzielenie.
4. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 3, kierownik ośrodka pomocy społecznej
albo dyrektor centrum usług społecznych:
1) przydziela rodzinie asystenta rodziny albo
2) występuje do jednostki organizacyjnej gminy, która organizuje pracę z rodziną, o
przydzielenie rodzinie asystenta rodziny albo
3) występuje do podmiotu, któremu gmina zleciła realizację pracy z rodziną na podstawie
art. 190, o przydzielenie rodzinie asystenta rodziny.

[Art. 52.
Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia, liczbę godzin szkoleń i
zakres programowy szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz
dla kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, biorąc
pod uwagę możliwość umieszczenia dzieci na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982
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orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności oraz specyfikę zadań opiekuńczo-wychowawczych dla poszczególnych
form rodzinnej pieczy zastępczej, a także mając na uwadze konieczność zapewnienia
odpowiedniego poziomu sprawowanej pieczy zastępczej.]

<Art. 52.
Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia, liczbę godzin
szkoleń i zakres programowy szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny
zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego
domu dziecka oraz dla kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej
typu rodzinnego, biorąc pod uwagę możliwość umieszczenia dzieci na podstawie ustawy
z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U. poz. …) lub
legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz specyfikę zadań opiekuńczowychowawczych dla poszczególnych form rodzinnej pieczy zastępczej, a także mając na
uwadze konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu sprawowanej pieczy
zastępczej.>
Art. 54.
1. Z rodziną zastępczą niezawodową spełniającą warunki do pełnienia funkcji rodziny
zastępczej zawodowej, posiadającą opinię koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz
co najmniej 3-letnie doświadczenie jako rodzina zastępcza, prowadzący rodzinny dom
dziecka lub pełniący funkcję dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu
rodzinnego, starosta zawiera, na wniosek tej rodziny, umowę o pełnienie funkcji rodziny
zastępczej zawodowej.
2. Z rodziną zastępczą niezawodową spełniającą warunki do pełnienia funkcji rodziny
zastępczej zawodowej, posiadającą pozytywną opinię koordynatora rodzinnej pieczy
zastępczej, starosta może zawrzeć, na wniosek tej rodziny, umowę o pełnienie funkcji
rodziny zastępczej zawodowej.
3. Umowa, o której mowa w ust. 1 i 2, określa w szczególności:
1) strony umowy;
2) cel i przedmiot umowy;
3) miejsce sprawowania pieczy zastępczej;
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 82 4) sposób i zakres finansowania pieczy zastępczej;
5) liczbę dzieci powierzonych rodzinie zastępczej;
6) maksymalną liczbę dzieci, które można umieścić w danej rodzinie zastępczej;
7) gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej specjalistycznej
sprawującej pieczę zastępczą nad:
a) dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem
o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
[b) dzieckiem umieszczonym na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o
postępowaniu w sprawach nieletnich,]
<b)dzieckiem umieszczonym na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o
wspieraniu i resocjalizacji nieletnich,>
c) małoletnią matką z dzieckiem;
7a) gotowość do sprawowania pieczy zastępczej nad małoletnim umieszczonym w pieczy
zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub innego organu państwa obcego za zgodą
sądu polskiego;
8) gotowość do pełnienia funkcji pogotowia rodzinnego;
9) wysokość wynagrodzenia przysługującego rodzinie zastępczej oraz sposób wypłaty;
10) możliwość korzystania ze szkoleń i innych form podnoszenia kwalifikacji przez osoby
tworzące rodzinę zastępczą;
11) zakres niezbędnej pomocy w razie choroby osób tworzących rodzinę zastępczą lub
problemów z powierzonymi dziećmi;
12) warunki czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem przez rodzinę zastępczą, w
szczególności związanego z wypoczynkiem;
12a) wysokość kosztów utrzymania i eksploatacji lokalu mieszkalnego w budynku
wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym ma być pełniona funkcja
rodziny zastępczej;
13) uprawnienia starosty w zakresie bieżącej kontroli wykonywania umowy;
14) czas, na jaki umowa została zawarta;
15) warunki i sposób zmiany oraz rozwiązania umowy.
3a. Umowa, o której mowa w ust. 1 i 2, może być zawarta przez starostę innego powiatu niż
starosta powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rodziny zastępczej
niezawodowej.
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zawarciu porozumienia starosty powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania
rodziny zastępczej niezawodowej ze starostą innego powiatu.
3c. Porozumienie, o którym mowa w ust. 3b, może określać, że zadania związane z
funkcjonowaniem rodziny zastępczej zawodowej, w tym między innymi dotyczące
organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, porozumień, o których mowa w art. 191 ust. 5,
przyznawania świadczeń i dodatków przysługujących rodzinie zastępczej zawodowej i
finansowania rodziny zastępczej zawodowej, wykonuje powiat starosty, który zawiera
umowę o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej.
4. Starosta może upoważnić kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie do
zawierania i rozwiązywania umów, o których mowa w ust. 1 i 2.
5. Umowę zawiera się na okres co najmniej 4 lat.
6. Jeżeli

umowę

zawierają

małżonkowie,

wynagrodzenie

przysługuje

małżonkowi

wskazanemu w umowie.
7. Umowa ulega rozwiązaniu, w przypadku gdy rodzina zastępcza zawodowa zmieni miejsce
sprawowania pieczy zastępczej, opuszczając terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
powiat, z którego starostą została zawarta umowa, chyba że starosta postanowi inaczej lub
zmiana miejsca sprawowania pieczy zastępczej jest związana z wyjazdem wakacyjnym.
8. W zakresie nieuregulowanym ustawą do umowy mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny dotyczące umowy zlecenia.

Art. 59.
1. W rodzinie zastępczej zawodowej specjalistycznej umieszcza się w szczególności:
1) dzieci legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o
znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
[2) dzieci na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w
sprawach nieletnich;]
<2) dzieci na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji
nieletnich;>
3) małoletnie matki z dziećmi.
[2. W rodzinie zastępczej zawodowej specjalistycznej nie można w tym samym czasie umieścić
dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym
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października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.]
<2. W rodzinie zastępczej zawodowej specjalistycznej nie można w tym samym czasie
umieścić

dzieci

legitymujących

się

orzeczeniem o

niepełnosprawności

lub

orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i dzieci na
podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.>

Art. 81.
1. Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na dziecko legitymujące się
orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 200 zł
4 miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka.
2. Rodzinie zastępczej zawodowej na dziecko umieszczone na podstawie [ustawy z dnia 26
października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich] <ustawy z dnia 9 czerwca
2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich> przysługuje dodatek nie niższy niż
kwota 200 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka.

Art. 87.
1. Świadczenia i dodatki, o których mowa w art. 80 ust. 1 i art. 81, przyznaje się od dnia
faktycznego umieszczenia dziecka odpowiednio w rodzinie zastępczej lub rodzinnym
domu dziecka do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej lub
rodzinnego domu dziecka.
1a. (uchylony).
1b. (uchylony).
2. W przypadku gdy rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka nie ponosi
kosztów utrzymania dziecka w związku z jego pobytem w:
1) domu pomocy społecznej,
2) specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,
3) młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
4) młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę,
5) specjalnym ośrodku wychowawczym,
6) (uchylony)
7) (uchylony)
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9) hospicjum stacjonarnym,
10) oddziale medycyny paliatywnej,
11) areszcie śledczym,
12) schronisku dla nieletnich,
13) zakładzie karnym,
14) zakładzie poprawczym <,>
<15) okręgowym ośrodku wychowawczym>
- otrzymuje świadczenia, o których mowa w art. 80 ust. 1, w wysokości nie niższej niż
20% przyznanych świadczeń.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny
dom dziecka dodatki, o których mowa w art. 81, nie przysługują.
4. W przypadku gdy świadczenia oraz dodatki, o których mowa w art. 80 ust. 1 oraz art. 81,
przysługują rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka za niepełny
miesiąc

kalendarzowy,

świadczenia

oraz

dodatki

wypłaca

się

w

wysokości

proporcjonalnej do liczby dni pobytu dziecka w danym miesiącu kalendarzowym.
5. W przypadku powierzenia rodzinie pomocowej opieki i wychowania nad dzieckiem
umieszczonym w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, rodzinie pomocowej
wypłaca się świadczenie i dodatki przysługujące rodzinie zastępczej lub prowadzącemu
rodzinny dom dziecka, o których mowa w art. 80 ust. 1 oraz art. 81, w wysokości
proporcjonalnej do liczby dni pobytu dziecka w danym miesiącu w tej rodzinie
pomocowej.
Art. 95.
1. W placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub
specjalistyczno-terapeutycznego są umieszczane dzieci powyżej 10. roku życia,
wymagające szczególnej opieki lub mające trudności w przystosowaniu się do życia w
rodzinie.
2. Umieszczenie dziecka poniżej 10. roku życia w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu
socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego jest możliwe w
przypadku, gdy w danej placówce opiekuńczo-wychowawczej umieszczona jest matka lub
ojciec tego dziecka oraz w innych wyjątkowych przypadkach, szczególnie gdy przemawia
za tym stan zdrowia dziecka lub dotyczy to rodzeństwa.
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specjalistyczno-terapeutycznego można umieścić, w tym samym czasie, łącznie nie więcej
niż 14 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o
których mowa w art. 37 ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 3a.
3a. W

przypadku

gdy

umieszczone

w

placówce

opiekuńczo-wychowawczej

typu

socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego dziecko lub
osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o której mowa w
art. 37 ust. 2, zostały umieszczone w:
1) domu pomocy społecznej,
2) specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,
3) młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
4) młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę,
5) specjalnym ośrodku wychowawczym,
6) hospicjum stacjonarnym,
7) oddziale medycyny paliatywnej,
8) areszcie śledczym,
9) schronisku dla nieletnich,
10) zakładzie karnym,
11) zakładzie poprawczym <,>
<12) okręgowym ośrodku wychowawczym>
- dyrektor tej placówki może, pomimo przekroczenia dopuszczalnej liczby dzieci w
placówce, za zezwoleniem wojewody, przyjąć kolejne dziecko.
4. W placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego można umieścić, w tym samym
czasie, łącznie nie więcej niż 8 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność
przebywając w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2.
4a. W razie konieczności umieszczenia w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu
rodzinnego rodzeństwa, za zgodą dyrektora tej placówki oraz po uzyskaniu zezwolenia
wojewody, jest dopuszczalne umieszczenie w tym samym czasie większej liczby dzieci,
nie więcej jednak niż 10.
5. Placówka opiekuńczo-wychowawcza zapewnia możliwość przyjmowania dzieci przez całą
dobę.
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1. Zadaniem placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego jest doraźna opieka
nad dzieckiem w czasie trwania sytuacji kryzysowej, w szczególności placówka jest
obowiązana

przyjąć

dziecko

w

przypadkach

wymagających

natychmiastowego

zapewnienia dziecku opieki.
2. Do placówki, o której mowa w ust. 1, dziecko przyjmuje się:
1) na podstawie orzeczenia sądu;
2) w przypadku gdy dziecko zostało doprowadzone przez Policję lub Straż Graniczną;
3) na wniosek rodziców, dziecka lub osoby trzeciej lub umieszcza się dziecko w trybie art.
12a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, przepisów art. 95 ust. 1 i 3 nie stosuje
się.
4. Do placówki, o której mowa w ust. 1, nie może być przyjęte dziecko w trakcie
samowolnego pobytu poza:
[1) zakładem poprawczym, schroniskiem dla nieletnich, młodzieżowym ośrodkiem
wychowawczym, aresztem śledczym, zakładem karnym;
2) podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą lub domem pomocy społecznej,
jeżeli pobyt w tych instytucjach został orzeczony w trybie określonym w ustawie z dnia
26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.]
<1) młodzieżowym

ośrodkiem

wychowawczym,

okręgowym

ośrodkiem

wychowawczym, zakładem poprawczym, schroniskiem dla nieletnich, aresztem
śledczym, zakładem karnym;
2) zakładem leczniczym, jeżeli pobyt w nim został orzeczony w trybie określonym w
ustawie z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.>
5. Do placówki, o której mowa w ust. 1, są przyjmowane dzieci niezależnie od miejsca
zamieszkania.
6. Pobyt dziecka w placówce, o której mowa w ust. 1, nie może trwać dłużej niż 3 miesiące.
7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres, o którym mowa w ust. 6, może zostać
przedłużony do zakończenia trwającego postępowania sądowego o:
1) powrót dziecka do rodziny;
2) przysposobienie;
3) umieszczenie w pieczy zastępczej.
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nie później niż w ciągu 24 godzin, sąd, powiatowe centrum pomocy rodzinie oraz ośrodek
pomocy społecznej albo centrum usług społecznych.
9. Dziecko poniżej 10. roku życia, przyjęte do placówki, o której mowa w ust. 1, zostaje
niezwłocznie przeniesione do jednej z rodzinnych form pieczy zastępczej.

Art. 141.
1. Pomoc na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie jest
przyznawana osobie usamodzielnianej, która przebywała w pieczy zastępczej przez okres
co najmniej:
1) 3 lat - w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą
spokrewnioną;
2) roku - w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą
niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę
opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną.
2. Do okresów pobytu w pieczy zastępczej, o których mowa w ust. 1, wlicza się również:
[1) okresy pobytu w domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych
intelektualnie, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz w
schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, specjalnym ośrodku szkolnowychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku
socjoterapii,

zapewniającym

całodobową

opiekę,

i

młodzieżowym

ośrodku

wychowawczym, jeżeli orzeczenie sądu o umieszczeniu w pieczy zastępczej nie zostało
uchylone;]
<1) okresy

pobytu

w

domu

pomocy

społecznej

dla

dzieci

i

młodzieży

niepełnosprawnych intelektualnie, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i
kobiet w ciąży oraz w okręgowym ośrodku wychowawczym, zakładzie
poprawczym,

schronisku

dla

nieletnich,

specjalnym

ośrodku

szkolno-

wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku
socjoterapii, zapewniającym całodobową opiekę, i młodzieżowym ośrodku
wychowawczym, jeżeli orzeczenie sądu o umieszczeniu w pieczy zastępczej nie
zostało uchylone;>
2) okres pobytu osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka,
placówce opiekuńczo-wychowawczej, na zasadach określonych w art. 37 ust. 2.
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1. Liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, o których
mowa w art. 229 ust. 1-3, po upływie okresu, o którym mowa w art. 229 ust. 8, nie dłużej
jednak niż do dnia 1 stycznia 2021 r., nie może być wyższa niż 30. Przepisy art. 103 ust. 3
stosuje się odpowiednio.
2. W przypadku gdy umieszczone w placówkach, o których mowa w art. 229 ust. 1-3, dziecko
lub osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o której mowa
w art. 37 ust. 2, zostały umieszczone w:
1) domu pomocy społecznej,
2) specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,
3) młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
4) młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę,
5) specjalnym ośrodku wychowawczym,
6) hospicjum stacjonarnym,
7) oddziale medycyny paliatywnej,
8) areszcie śledczym,
9) schronisku dla nieletnich,
10) zakładzie karnym,
11) zakładzie poprawczym <,>
<12) okręgowym ośrodku wychowawczym>
- dyrektor tej placówki może, pomimo przekroczenia dopuszczalnej liczby dzieci w
placówce, za zezwoleniem wojewody, przyjąć kolejne dziecko.

USTAWA z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U.
z 2019 r. poz. 2418, z 2021 r. poz. 2447 oraz z 2022 r. poz. 655)

Art. 2.
1. Uprawnieni do używania lub wykorzystywania środków przymusu bezpośredniego i broni
palnej są:
1) funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
2) funkcjonariusze Agencji Wywiadu;
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4) funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej;
5) funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego;
6) (uchylony);
7) strażnicy Państwowej Straży Łowieckiej;
8) strażnicy Państwowej Straży Rybackiej;
9) funkcjonariusze Policji;
10) funkcjonariusze i żołnierze Służby Kontrwywiadu Wojskowego;
11) funkcjonariusze Służby Więziennej;
12) funkcjonariusze i żołnierze Służby Wywiadu Wojskowego;
13) strażnicy straży gminnych (miejskich);
14) funkcjonariusze Straży Granicznej;
15) strażnicy Straży Leśnej;
16) funkcjonariusze Straży Marszałkowskiej;
17) funkcjonariusze straży ochrony kolei;
18) funkcjonariusze Straży Parku;
19) żołnierze Żandarmerii Wojskowej lub wojskowych organów porządkowych;
20) pracownicy ochrony uprawnieni do użycia lub wykorzystania środków przymusu
bezpośredniego lub broni palnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia
1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142 i 2245 oraz z 2019 r. poz.
1495);
21) inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego.
2. Uprawnieni do używania lub wykorzystywania środków przymusu bezpośredniego są:
1) członkowie służby porządkowej, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o
bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171);
[2) pracownicy zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich lub młodzieżowych
ośrodków wychowawczych.]
<2) pracownicy zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich, okręgowych
ośrodków wychowawczych lub młodzieżowych ośrodków wychowawczych.>

Art. 4.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
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21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2019 r. poz. 284 i 1214);
2) doprowadzeniu - należy przez to rozumieć czynności podejmowane w celu
przemieszczenia:
a) osoby zatrzymanej, ujętej lub przymusowo doprowadzanej do właściwych organów lub
instytucji w trybie i w przypadkach określonych w przepisach odrębnych,
b) cudzoziemca pobranego ze strzeżonego ośrodka lub aresztu w celu wydalenia,
c) cudzoziemca do granicy Rzeczypospolitej Polskiej albo od tej granicy do portu
lotniczego albo morskiego państwa, do którego zostaje wydalony, lub państwa, w
którym następuje przekazanie tego cudzoziemca do innego państwa członkowskiego
Unii Europejskiej, na podstawie decyzji właściwego organu,
d) cudzoziemca, któremu odmówiono wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w
przypadku gdy z wnioskiem o zapewnienie doprowadzenia tego cudzoziemca wystąpił
przewoźnik;
3) konwoju - należy przez to rozumieć przemieszczanie osób lub mienia, w tym:
[a) osób pobranych z zakładu karnego, aresztu śledczego, zakładu poprawczego,
schroniska dla nieletnich, młodzieżowego ośrodka wychowawczego lub policyjnej izby
dziecka,]
<a) osób pobranych z zakładu karnego, aresztu śledczego, zakładu poprawczego,
schroniska dla nieletnich, okręgowego ośrodka wychowawczego, młodzieżowego
ośrodka wychowawczego lub policyjnej izby dziecka,>
b) osób skazanych lub tymczasowo aresztowanych przekazywanych na podstawie umów
międzynarodowych,
c) wartości pieniężnych lub innych przedmiotów wartościowych,
d) broni, amunicji, materiałów lub środków niebezpiecznych, w tym materiałów
wybuchowych, chemicznych lub radioaktywnych,
e) uzbrojenia, urządzeń i sprzętu wojskowego,
f) środków odurzających lub substancji psychotropowych,
g) dokumentów lub materiałów zawierających informacje niejawne,
oraz zespół czynności realizowanych w związku z tym przemieszczaniem przez
uprawnionego do używania lub wykorzystywania środków przymusu bezpośredniego
lub broni palnej;
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spowodowanie odwracalnej, krótkotrwałej dysfunkcji kończyn lub zmysłów w celu
wyeliminowania zagrożenia ze strony osoby lub zwierzęcia lub przełamania oporu osoby
niepodporządkowującej się poleceniom wydawanym na podstawie prawa;
5) pododdziale zwartym - należy przez to rozumieć zorganizowaną, jednolicie dowodzoną
grupę funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej lub żołnierzy
Żandarmerii Wojskowej, wykonującą działania prewencyjne w razie zagrożenia lub
zakłócenia bezpieczeństwa albo porządku publicznego;
6) użyciu środka przymusu bezpośredniego - należy przez to rozumieć zastosowanie środka
przymusu bezpośredniego wobec osoby;
7) użyciu broni palnej - należy przez to rozumieć oddanie strzału w kierunku osoby z
zastosowaniem amunicji penetracyjnej;
8) ważnych obiektach, urządzeniach lub obszarach - należy przez to rozumieć podlegające
ochronie:
a) obiekty, urządzenia lub obszary:
– istotne dla bezpieczeństwa lub obronności państwa, nienaruszalności granicy
państwowej, bezpieczeństwa ruchu kolejowego, gospodarki lub kultury narodowej,
– centralnych organów państwowych, wymiaru sprawiedliwości, Krajowej Administracji
Skarbowej, przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw
obcych albo organizacji międzynarodowych,
– podlegające ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie
Ochrony Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 828, 1091, 1635 i 1726) lub ustawy z dnia 22
sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia,
– podlegające ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży
Marszałkowskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1940),
b) obiekty ujęte w jednolitym wykazie obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących
w skład infrastruktury krytycznej, sporządzonym na podstawie art. 5b ust. 7 pkt 1
ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz.
1398), oraz wchodzące w ich skład i powiązane z nimi systemy;
9) wykorzystaniu środka przymusu bezpośredniego - należy przez to rozumieć zastosowanie
środka przymusu bezpośredniego wobec zwierzęcia albo zastosowanie go w celu
zatrzymania, zablokowania lub unieruchomienia pojazdu lub pokonania przeszkody;
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amunicji penetracyjnej w kierunku zwierzęcia, przedmiotu, lub w innym kierunku
niestwarzającym zagrożenia dla osoby.

Art. 35.
1. Decyzję o użyciu lub wykorzystaniu środków przymusu bezpośredniego uprawniony
podejmuje samodzielnie.
2. Decyzję o użyciu lub wykorzystaniu środków przymusu bezpośredniego przez
uprawnionego będącego funkcjonariuszem Służby Więziennej podejmuje:
1) Dyrektor Generalny Służby Więziennej;
1a) Rektor-Komendant uczelni Służby Więziennej;
2) właściwy miejscowo dyrektor okręgowy Służby Więziennej;
3) właściwy miejscowo dyrektor zakładu karnego;
4) właściwy miejscowo dyrektor aresztu śledczego;
5) właściwy miejscowo kierownik oddziału podległego podmiotom, o których mowa w
pkt 1-4;
6) właściwy miejscowo komendant ośrodka szkolenia Służby Więziennej;
7) właściwy miejscowo komendant ośrodka doskonalenia kadr Służby Więziennej;
8) osoba zastępująca podmioty, o których mowa w pkt 1-7;
9) funkcjonariusz Służby Więziennej wyznaczony jako dowodzący - w przypadku
wykonywania czynności służbowych poza jednostką organizacyjną Służby Więziennej
przez kilku funkcjonariuszy;
10)

funkcjonariusz

Służby Więziennej

-

wyłącznie

w

przypadku

usiłowania

bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie lub zdrowie uprawnionego lub innej
osoby, usiłowania ucieczki przez osobę pozbawioną wolności, a także w pościgu za
nią lub osobą, która dokonała bezpośredniego, bezprawnego zamachu na obiekty
zakładu karnego, aresztu śledczego lub innej jednostki organizacyjnej, w której Służba
Więzienna zapewnia porządek i bezpieczeństwo.
3. [Decyzję o użyciu lub wykorzystaniu środków przymusu bezpośredniego przez
uprawnionego będącego pracownikiem zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich
lub młodzieżowego ośrodka wychowawczego podejmuje:]
<Decyzję o użyciu lub wykorzystaniu środków przymusu bezpośredniego przez
uprawnionego będącego pracownikiem zakładu poprawczego, schroniska dla
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wychowawczego podejmuje:>
1) dyrektor zakładu, schroniska lub ośrodka, w których nieletni jest umieszczony, albo - w
razie nieobecności tego dyrektora - zastępujący go pracownik pedagogiczny;
2) inny pracownik zakładu, schroniska lub ośrodka, w których nieletni jest umieszczony w razie bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie lub zdrowie uprawnionego
lub innej osoby.
4. Decyzję o użyciu lub wykorzystaniu środków przymusu bezpośredniego, o których mowa
w art. 12 ust. 1 pkt 3, 4, 6, 8, pkt 12 lit. b-d oraz pkt 14 i 15, podejmują w przypadku:
1) Policji:
a) kierownik jednostki organizacyjnej Policji albo osoby przez niego upoważnione, a
w razie ich nieobecności - dyżurny jednostki,
b) podczas konwoju, doprowadzenia lub wykonywania innych zadań służbowych
przez grupę funkcjonariuszy - dowódca konwoju lub grupy funkcjonariuszy
wykonującej doprowadzenie lub inne zadania służbowe,
c) wobec użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego, o których
mowa w art. 12 ust. 1 pkt 8 lub pkt 12 lit. b-d, Komendant Główny Policji,
Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendant Biura Spraw
Wewnętrznych Policji, dowódca Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego
Policji "BOA", Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości,
właściwy miejscowo komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji albo osoby przez
nich upoważnione;
2) Straży Granicznej - Komendant Główny Straży Granicznej, Komendant Biura Spraw
Wewnętrznych Straży Granicznej, właściwy miejscowo komendant oddziału Straży
Granicznej, komendant dywizjonu Straży Granicznej, komendant placówki Straży
Granicznej albo osoby przez nich upoważnione, a w razie ich nieobecności - dyżurny
operacyjny lub kierownik zmiany;
3) Służby Ochrony Państwa - szef komórki organizacyjnej albo osoby przez niego
upoważnione, a w razie ich nieobecności - oficer operacyjny Służby Ochrony
Państwa;
4) Żandarmerii Wojskowej - Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, właściwy
miejscowo komendant jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej albo osoby
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organizacyjnej;
5) wojskowych organów porządkowych - właściwy miejscowo dowódca garnizonu,
dowódca jednostki wojskowej albo osoby przez nich upoważnione;
6)

Agencji

Bezpieczeństwa

Wewnętrznego

-

kierownik

właściwej

jednostki

organizacyjnej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo osoby przez niego
upoważnione;
7) Służby Kontrwywiadu Wojskowego - kierownik właściwej jednostki organizacyjnej
Służby Kontrwywiadu Wojskowego albo osoby przez niego upoważnione, a w razie
ich nieobecności - oficer operacyjny Służby Kontrwywiadu Wojskowego;
8) Straży Marszałkowskiej - Komendant Straży Marszałkowskiej lub zastępca
Komendanta Straży Marszałkowskiej, a w razie ich nieobecności - dowódca zmiany
Straży Marszałkowskiej.
9) (uchylony).
5. Decyzję o użyciu środka przymusu bezpośredniego, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 16,
podejmuje Komendant Główny Straży Granicznej, właściwy miejscowo komendant
oddziału Straży Granicznej, komendant dywizjonu Straży Granicznej, komendant
placówki Straży Granicznej, kierownik strzeżonego ośrodka albo osoby przez nich
upoważnione, a w razie ich nieobecności - dyżurny operacyjny lub kierownik zmiany.
6. Decyzję o użyciu lub wykorzystaniu środków przymusu bezpośredniego, o których mowa
w art. 12 ust. 1 pkt 3 lub 4, przez uprawnionego będącego funkcjonariuszem Centralnego
Biura Antykorupcyjnego podejmuje funkcjonariusz kierujący działaniami, w trakcie
których zachodzi konieczność zastosowania tych środków.

[Art. 40.
1. O użyciu środków przymusu bezpośredniego wobec nieletniego umieszczonego w
młodzieżowym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym albo schronisku dla
nieletnich dyrektor placówki niezwłocznie powiadamia sędziego rodzinnego sprawującego
nadzór nad tą placówką, sąd rodzinny wykonujący środek wychowawczy albo środek
poprawczy lub organ, do którego dyspozycji pozostaje nieletni umieszczony w schronisku
dla nieletnich.
2. O użyciu środków przymusu bezpośredniego wobec nieletniego umieszczonego w policyjnej
izbie dziecka kierownik izby powiadamia sąd rodzinny sprawujący nadzór nad
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 96 wykonywaniem czynności, o których mowa w art. 32e-32h ustawy z dnia 26 października
1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2018 r. poz. 969), a w przypadku,
o którym mowa w art. 32h tej ustawy, powiadamia również sąd rodzinny, na obszarze
właściwości którego znajduje się policyjna izba dziecka.]

<Art. 40.
1. O użyciu środków przymusu bezpośredniego wobec nieletniego umieszczonego w
młodzieżowym ośrodku wychowawczym, okręgowym ośrodku wychowawczym,
zakładzie

poprawczym

albo

schronisku

dla

nieletnich

dyrektor

placówki

niezwłocznie powiadamia sędziego rodzinnego sprawującego nadzór nad tą
placówką, sąd rodzinny wykonujący środek wychowawczy albo środek poprawczy
lub organ, do którego dyspozycji pozostaje nieletni umieszczony w schronisku dla
nieletnich. Przepisu nie stosuje się do prewencyjnego użycia wobec nieletniego
środków przymusu bezpośredniego.
2. O użyciu środków przymusu bezpośredniego wobec nieletniego umieszczonego w
policyjnej izbie dziecka kierownik izby powiadamia sąd rodzinny sprawujący nadzór
nad wykonywaniem przez Policję lub Straż Graniczną czynności, o których mowa w
art. 48, art. 50, art. 59 i art. 98 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i
resocjalizacji nieletnich (Dz. U. poz. …), oraz sąd rodzinny, na obszarze właściwości,
którego znajduje się policyjna izba dziecka.>

Art. 51.
1. Uprawniony dokumentuje w notatce użycie i wykorzystanie środków przymusu
bezpośredniego i broni palnej.
2. Uprawniony przekazuje notatkę przełożonemu w przypadku użycia lub wykorzystania:
1) środków przymusu bezpośredniego - gdy skutkiem tego użycia lub wykorzystania było
zranienie osoby lub wystąpienie innych widocznych objawów zagrożenia życia lub
zdrowia tej osoby albo jej śmierć, zranienie albo śmierć zwierzęcia albo zniszczenie
mienia;
2) broni palnej - niezależnie od skutku tego użycia lub wykorzystania.
[3. W przypadku użycia środka przymusu bezpośredniego wobec nieletniego umieszczonego w
zakładzie poprawczym, schronisku dla nieletnich, młodzieżowym ośrodku wychowawczym
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niezależnie od rodzaju i skutku użycia środka przymusu bezpośredniego.]
<3. W przypadku użycia środka przymusu bezpośredniego wobec nieletniego
umieszczonego w zakładzie poprawczym, schronisku dla nieletnich, okręgowym
ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku wychowawczym lub policyjnej
izbie

dziecka

uprawniony

każdorazowo przekazuje

przełożonemu

notatkę,

niezależnie od rodzaju i skutku użycia środka przymusu bezpośredniego.>
4. Uprawniony może dokumentować w notatniku służbowym użycie i wykorzystanie środków
przymusu bezpośredniego i broni palnej, gdy nie nastąpiły skutki, o których mowa w ust.
2 pkt 1.
Art. 52.
1. Uprawniony, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11, nie dokumentuje prewencyjnego użycia
lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego, chyba że skutkowało to
zranieniem osoby lub wystąpieniem innych widocznych objawów zagrożenia życia lub
zdrowia tej osoby albo jej śmiercią lub szkodą w mieniu.
<1a. Uprawniony, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 2, dokumentuje prewencyjne
użycie środków przymusu bezpośredniego w księdze ewidencji prewencyjnego użycia
środków przymusu bezpośredniego. Przepisów art. 51 ust. 1 i 3 nie stosuje się, chyba
że skutkiem tego użycia było zranienie nieletniego lub wystąpienie innych
widocznych objawów zagrożenia życia lub zdrowia tego nieletniego albo jego śmierć,
albo zniszczenie mienia.>
2. Użycie i wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego przez pododdział zwarty jego
dowódca dokumentuje niezwłocznie po zakończeniu działań tego pododdziału, w trakcie
których nastąpiło to użycie lub wykorzystanie, sporządzając notatkę, którą przekazuje
organowi lub osobie, która udzieliła zgody na użycie tych środków.
3. Uprawniony, o którym mowa w art. 46 ust. 2, dokumentuje użycie broni palnej na zasadach
określonych w niniejszej ustawie.
USTAWA z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle
seksualnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 152)
Art. 6.
1. W Rejestrze z dostępem ograniczonym gromadzi się, z zastrzeżeniem art. 9 ust. 1-3, dane o
osobach:
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2) przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w
sprawach o przestępstwa, o których mowa w art. 2,
3) wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawach o
przestępstwa, o których mowa w art. 2,
[4) nieletnich, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, poprawcze
lub wychowawczo-lecznicze albo którym wymierzono karę na podstawie art. 94
ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z
2018 r. poz. 969), zwanej dalej "ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich", w
sprawach o czyny karalne, o których mowa w art. 2, z wyłączeniem art. 200 § 1
Kodeksu karnego]
<4) nieletnich, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, środek
poprawczy lub środek leczniczy na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o
wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U. poz. …) w sprawach o czyny
karalne, o których mowa w art. 2, z wyłączeniem art. 200 § 1 Kodeksu karnego>
- zwanych dalej "osobami ujętymi w Rejestrze".
2. W Rejestrze publicznym gromadzi się, z zastrzeżeniem art. 9 ust. 4, dane o osobach, o
których mowa w ust. 1 pkt 1-3, jeśli w kwalifikacji prawnej przyjętej w orzeczeniu
powołano art. 197 § 3 pkt 2 lub § 4 Kodeksu karnego, lub które popełniły przestępstwo, o
którym mowa w art. 2, będąc uprzednio skazanymi na karę pozbawienia wolności bez
warunkowego zawieszenia jej wykonania za przestępstwo, o którym mowa w art. 2, jeśli
którekolwiek z tych przestępstw zostało popełnione na szkodę małoletniego.
3. W Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania
przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności
wobec małoletniego poniżej lat 15, wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze, gromadzi
się dane o osobach, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania
przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności
wobec małoletniego poniżej lat 15, wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze.

Art. 7.
1. W Rejestrze z dostępem ograniczonym zamieszcza się następujące dane o osobie ujętej w
Rejestrze pobierane z Krajowego Rejestru Karnego:
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rodowe, płeć, datę i miejsce urodzenia, państwo urodzenia, imiona rodziców,
obywatelstwo lub obywatelstwa, nazwisko rodowe matki, miejsce zamieszkania;
2) oznaczenie organu, który wydał orzeczenie, oraz sygnaturę akt sprawy;
3) datę wydania oraz uprawomocnienia się orzeczenia;
4) datę i miejsce popełnienia czynu zabronionego będącego przedmiotem postępowania;
5) kwalifikację prawną czynu zabronionego przyjętą w orzeczeniu;
6) informację o wieku małoletniego pokrzywdzonego w czasie czynu, jeśli w kwalifikacji
prawnej przyjętej w orzeczeniu powołano przepis, o którym mowa w rozdziale XXV
Kodeksu karnego, z wyjątkiem wyłączeń, o których mowa w art. 2;
[7) informację o orzeczonych karach, warunkowym umorzeniu postępowania, środkach
karnych,

zabezpieczających,

wychowawczych,

poprawczych,

wychowawczo-

leczniczych, okresie próby, dozorze kuratora, środkach kompensacyjnych, przepadku i
nałożonych obowiązkach oraz podstawę prawną ich orzeczenia;]
<7) informację o orzeczonych karach, warunkowym umorzeniu postępowania,
środkach karnych, zabezpieczających, wychowawczych, środku poprawczym,
środku leczniczym, okresie próby, dozorze kuratora, środkach kompensacyjnych,
przepadku i nałożonych obowiązkach oraz podstawę prawną ich orzeczenia;>
8) informację o rozpoczęciu, zakończeniu oraz miejscu wykonywania tymczasowego
aresztowania, kar: pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności i dożywotniego
pozbawienia wolności, aresztu i aresztu wojskowego oraz zastępczej kary pozbawienia
wolności i pobytu w zakładzie psychiatrycznym;
9) informację o odroczeniu i przerwie wykonania kary pozbawienia wolności;
10) informację o warunkowym zwolnieniu i odwołaniu takiego zwolnienia;
[11) informację o zarządzeniu wykonania warunkowo zawieszonego umieszczenia w
zakładzie poprawczym;
12) informację o warunkowym zwolnieniu z zakładu poprawczego i odwołaniu takiego
zwolnienia;
13) informację o warunkowym odstąpieniu od wykonania orzeczenia o umieszczeniu w
zakładzie poprawczym, a także zarządzeniu umieszczenia nieletniego w zakładzie
poprawczym;]
<11) informację o odwołaniu warunkowego zawieszenia umieszczenia w zakładzie
poprawczym i zarządzeniu umieszczenia w zakładzie poprawczym;
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odwołaniu warunkowego zwolnienia z zakładu poprawczego i zarządzeniu
umieszczenia w zakładzie poprawczym;
13) informację o warunkowym odstąpieniu od wykonania orzeczenia o umieszczeniu
w zakładzie poprawczym, a także odwołaniu warunkowego odstąpienia od
wykonania orzeczenia o umieszczeniu w zakładzie poprawczym i zarządzeniu
umieszczenia w zakładzie poprawczym;>
<13a) informację o zastosowaniu środka wychowawczego, o którym mowa w art. 7
pkt 2 lub 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji
nieletnich, wobec nieletniego zwalnianego z zakładu poprawczego po ukończeniu
21 lat;
13b) informację o przedłużeniu wykonywania środka poprawczego wobec
nieletniego, który ukończył 21 lat;
13c) informację o zastosowaniu środka wychowawczego, o którym mowa w art. 7 pkt
2 lub 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich,
wobec nieletniego zwalnianego z zakładu poprawczego po ukończeniu 24 lat;>
[14) informację o powołaniu nieletniego do zasadniczej służby wojskowej lub służby
zastępczej;
15) informację o zmianie albo uchyleniu środka wychowawczego oraz wychowawczoleczniczego.]
<14) informację o powołaniu nieletniego do obowiązkowej zasadniczej służby
wojskowej lub służby zastępczej;
15) informację o zmianie albo uchyleniu środka wychowawczego;>
<16) informację o zwolnieniu z zakładu leczniczego, o którym mowa w art. 8 ustawy
z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich oraz o
zastosowaniu środka wychowawczego;
17) informację o przerwaniu wykonywania środka wychowawczego lub poprawczego
i zastosowaniu środka leczniczego.>
2. Zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym dane wymienione w ust. 1, o osobie
ujętej w Rejestrze, obejmują również dane dotyczące spraw innych, niż określone w art. 2.
3. Ponadto w Rejestrze z dostępem ograniczonym zamieszcza się:
1) numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności
osoby ujętej w Rejestrze uzyskany z rejestru PESEL;
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3) aktualne adresy zameldowania na pobyt stały lub czasowy osoby ujętej w Rejestrze
uzyskane z rejestru PESEL;
4) faktyczny adres pobytu osoby ujętej w Rejestrze uzyskany od właściwej jednostki
organizacyjnej Policji.
4. W Rejestrze publicznym zamieszcza się wymienione w ust. 1 i 3 dane o osobach i w
sprawach, o których mowa w art. 6 ust. 2, z wyjątkiem imion rodziców, nazwiska
rodowego matki, informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 6, numeru identyfikacyjnego
Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności oraz miejsca zamieszkania,
adresu zameldowania na pobyt stały lub czasowy oraz faktycznego adresu pobytu osoby
ujętej w Rejestrze, o której mowa w art. 6 ust. 2, w miejsce których zamieszcza się
jedynie nazwę miejscowości, w której osoba ta przebywa.
4a. W Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania
przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności
wobec małoletniego poniżej lat 15, wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze,
zamieszcza się:
1) dane identyfikujące osobę sprawcy: nazwisko, w tym także przybrane, imiona,
nazwisko rodowe, wykonywany zawód lub pełnioną funkcję i miejsce zamieszkania;
2) uzasadnienie zawierające opis czynu, w tym wskazanie czasu, miejsca i okoliczności
czynu;
3) datę wydania postanowienia Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków
czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec
małoletniego poniżej lat 15;
4) datę wydania oraz uprawomocnienia się orzeczenia sądu, jeżeli osoba, której dotyczy
wpis, złożyła odwołanie od postanowienia Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania
przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności
wobec małoletniego poniżej lat 15.
5. Dane, o których mowa w ust. 1, zamieszcza się w Rejestrze niezwłocznie po ich
przekazaniu do Krajowego Rejestru Karnego.
6. Minister Sprawiedliwości

w porozumieniu

z

ministrem

właściwym

do spraw

informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, tryb i sposób przekazywania do Rejestru
danych z rejestru PESEL i Rejestru Dowodów Osobistych, mając na względzie szybkość
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oraz potrzebę ich aktualizacji.
Art. 11.
1. Osoba, o której mowa w art. 6, której dane zostały zamieszczone w Rejestrze:
1) przebywająca na wolności jest obowiązana do:
a) zgłoszenia faktycznego adresu pobytu w jednostce organizacyjnej Policji właściwej
ze względu na miejsce tego pobytu w terminie 3 dni od dnia powiadomienia, o
którym mowa w art. 10,
b) zgłaszania każdorazowej zmiany faktycznego adresu pobytu, najpóźniej w trzecim
dniu tego pobytu, w jednostce organizacyjnej Policji właściwej ze względu na
miejsce tego pobytu;
[2) przebywająca w areszcie śledczym, zakładzie karnym, zakładzie psychiatrycznym,
młodzieżowym ośrodku wychowawczym lub zakładzie poprawczym jest obowiązana do
zgłoszenia osobie kierującej jednostką, w której przebywa, faktycznego adresu pobytu,
pod którym będzie przebywała po opuszczeniu jednostki, najpóźniej w dniu
opuszczenia tej jednostki; osoba kierująca jednostką niezwłocznie przekazuje
informację o faktycznym adresie pobytu osoby ujętej w Rejestrze jednostce
organizacyjnej Policji właściwej ze względu na miejsce tego pobytu.]
<2) przebywająca

w

areszcie

śledczym,

zakładzie

karnym,

zakładzie

psychiatrycznym, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, okręgowym ośrodku
wychowawczym, zakładzie leczniczym, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 9
czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, lub zakładzie
poprawczym jest obowiązana do zgłoszenia osobie kierującej jednostką, w której
przebywa, faktycznego adresu pobytu, pod którym będzie przebywała po
opuszczeniu jednostki, najpóźniej w dniu opuszczenia tej jednostki; osoba
kierująca jednostką niezwłocznie przekazuje informację o faktycznym adresie
pobytu osoby ujętej w Rejestrze jednostce organizacyjnej Policji właściwej ze
względu na miejsce tego pobytu.>
2. W przypadku gdy zmiana faktycznego adresu pobytu obejmuje pobyt poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, osoba ujęta w Rejestrze jest obowiązana do zgłoszenia przed
wyjazdem takiej zmiany adresu pobytu w jednostce organizacyjnej Policji właściwej dla
aktualnego miejsca pobytu. Najpóźniej w trzecim dniu po powrocie osoba ujęta w
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organizacyjnej Policji właściwej ze względu na miejsce tego pobytu.
3. Właściwa jednostka organizacyjna Policji niezwłocznie przesyła do Rejestru informację
uzyskaną w trybie ust. 1 lub 2.
Art. 18.
1. Dane o osobie ujętej w Rejestrze, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, usuwa się z Rejestru,
jeżeli z mocy prawa skazanie uległo zatarciu, a ponadto po otrzymaniu zawiadomienia o:
1) zarządzeniu zatarcia skazania przez sąd, na podstawie art. 107 § 2 Kodeksu karnego;
2) zatarciu skazania w drodze ułaskawienia lub na podstawie amnestii;
3) przywróceniu terminu do zaskarżenia orzeczenia odnotowanego w Rejestrze albo
uchyleniu takiego orzeczenia w wyniku kasacji lub wznowienia postępowania;
4) stwierdzeniu nieważności orzeczenia odnotowanego w Rejestrze.
1a. Dane o osobie ujętej w Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do
spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i
obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w
Rejestrze, usuwa się z tego rejestru po otrzymaniu zawiadomienia o prawomocnym
orzeczeniu w przedmiocie wykreślenia danych o tej osobie z Rejestru osób, w stosunku do
których Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych
przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 wydała
postanowienie o wpisie w Rejestrze.
2. Dane o osobie ujętej w Rejestrze, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, usuwa się z Rejestru
po upływie terminu określonego w art. 68 § 4 Kodeksu karnego, po otrzymaniu
zawiadomienia o podjęciu warunkowo umorzonego postępowania karnego albo po
otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3.
3. Dane o osobie ujętej w Rejestrze, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3, wobec której
umorzono postępowanie karne, jednocześnie orzekając środek zabezpieczający, usuwa się
z Rejestru z upływem 3 lat od dnia uchylenia środka zabezpieczającego albo po
otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3.
4. Dane o osobie ujętej w Rejestrze, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4, usuwa się z Rejestru
po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, albo po upływie 10 lat od
dnia:
1) [ukończenia 18. roku życia przez nieletniego, wobec którego wykonywane były środki
wychowawcze, z wyjątkiem przypadków gdy:]
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środki wychowawcze lub środek leczniczy, z wyjątkiem przypadków, gdy:>
a) środek wychowawczy zastosowano w okresie warunkowego zawieszenia
wykonania umieszczenia w zakładzie poprawczym,
[b) wykonanie środka wychowawczego ustało z mocy prawa po ukończeniu przez
nieletniego 21. roku życia albo z chwilą powołania nieletniego do zasadniczej
służby wojskowej, zasadniczej służby w obronie cywilnej albo służby zastępczej;]
<b)wykonanie środka wychowawczego ustało z mocy prawa po ukończeniu przez
nieletniego 19. roku życia lub 21. roku życia albo z chwilą powołania
nieletniego do obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej albo służby
zastępczej,>
<c) wykonanie środka wychowawczego, o którym mowa w art. 7 pkt 2 lub 5
ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, po
ukończeniu przez nieletniego 21 lat ustało z mocy prawa z chwilą ukończenia
przez nieletniego wieku, do którego sąd rodzinny orzekł o wykonywaniu tego
środka,
d) wykonanie środka wychowawczego, o którym mowa w art. 7 pkt 2 lub 5
ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, po
ukończeniu przez nieletniego 24 lat ustało z mocy prawa z chwilą ukończenia
przez nieletniego 25 lat;>
[2) upływu terminów określonych w art. 11 § 4, art. 87 § 4, art. 88 § 4 i art. 89 ustawy o
postępowaniu w sprawach nieletnich;]
<2) upływu terminów określonych w art. 16 ust. 6, art. 96, art. 235 ust. 6 i art. 237
ust. 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.>
[3) ukończenia 21. roku życia przez sprawcę czynu karalnego, w przypadku gdy w miejsce
umieszczenia w zakładzie poprawczym wymierzona została kara na podstawie art. 94
ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.]
5. Dane osoby zmarłej usuwa się z Rejestru po uzyskaniu zawiadomienia o jej zgonie.
6. Dane o osobie ujętej w Rejestrze, o której mowa w art. 6 ust. 1, oraz dane o osobie ujętej w
Rejestrze publicznym, o której mowa w art. 6 ust. 2, usuwa się z Rejestru lub z Rejestru
publicznego po otrzymaniu zawiadomienia o:
1) przywróceniu terminu do zaskarżenia orzeczenia w przedmiocie zamieszczenia danych
o tej osobie w Rejestrze lub Rejestrze publicznym;
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Rejestrze publicznym.
Art. 23.
[1. Kto, będąc obowiązanym w związku z umieszczeniem danych w Rejestrze do zgłoszenia
faktycznego adresu pobytu lub jego każdorazowej zmiany we właściwej jednostce
organizacyjnej Policji lub właściwej osobie kierującej aresztem śledczym, zakładem
karnym, zakładem psychiatrycznym, młodzieżowym ośrodkiem wychowawczym lub
zakładem poprawczym, nie wykonuje tego obowiązku,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł.]
<1. Kto, będąc obowiązanym w związku z umieszczeniem danych w Rejestrze do
zgłoszenia faktycznego adresu pobytu lub jego każdorazowej zmiany we właściwej
jednostce organizacyjnej Policji lub właściwej osobie kierującej aresztem śledczym,
zakładem

karnym,

zakładem

psychiatrycznym,

młodzieżowym

ośrodkiem

wychowawczym, okręgowym ośrodkiem wychowawczym, zakładem leczniczym, o
którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji
nieletnich, lub zakładem poprawczym, nie wykonuje tego obowiązku,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł.>
2. Kto dopuszcza do pracy lub do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją,
wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi osobę bez uzyskania
informacji, o której mowa w art. 21 ust. 1, lub wiedząc, że dane tej osoby są zamieszczone
w Rejestrze,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł.

USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z
2022 r. poz. 655, 1079 i 1116)
Art. 8.
1. Szkoła i placówka może być szkołą i placówką publiczną albo niepubliczną.
2. Szkoła i placówka, z zastrzeżeniem ust. 4-13, może być zakładana i prowadzona przez:
1) jednostkę samorządu terytorialnego;
2) inną osobę prawną;
3) osobę fizyczną.
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publiczne.
4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Obrony Narodowej mogą zakładać i
prowadzić publiczne szkoły i placówki, o których mowa w przepisach wydanych na
podstawie art. 49.
5. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania:
1) zakłada i prowadzi:
a) szkoły polskie,
b) publiczne placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym;
2) może zakładać i prowadzić:
a) publiczne szkoły i placówki o charakterze eksperymentalnym,
b) publiczne placówki kształcenia ustawicznego o zasięgu ogólnokrajowym,
c) szkoły i zespoły szkół w Polsce oraz przy przedstawicielstwach dyplomatycznych,
urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej
Polskiej, które:
– prowadzą kształcenie dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą
zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego, określoną w przepisach
wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lub
– umożliwiają uczniom uczęszczającym do szkół funkcjonujących w systemach
oświaty innych państw uzupełnianie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej
i liceum ogólnokształcącego, zgodnie z ramami programowymi kształcenia
uzupełniającego i planami nauczania dla szkół polskich.
6. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zakłada i prowadzi
publiczne szkoły artystyczne oraz placówki, o których mowa w art. 2 pkt 8, dla uczniów
szkół artystycznych, a także może zakładać i prowadzić placówki doskonalenia
nauczycieli szkół artystycznych.
7. Minister właściwy do spraw rolnictwa może zakładać i prowadzić:
1) publiczne szkoły rolnicze oraz placówki rolnicze o znaczeniu regionalnym i
ponadregionalnym;
2) publiczne placówki doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy
nauczają w szkołach rolniczych.
8. Minister właściwy do spraw środowiska może zakładać i prowadzić publiczne szkoły leśne.
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szkoły morskie.
10. Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej może zakładać i prowadzić publiczne
szkoły żeglugi śródlądowej.
11. Minister właściwy do spraw rybołówstwa może zakładać i prowadzić publiczne szkoły
rybołówstwa.
[12. Minister Sprawiedliwości może zakładać i prowadzić publiczne szkoły i placówki w
zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz publiczne szkoły i placówki
przy zakładach karnych i aresztach śledczych. Szkoły i placówki przy zakładach karnych i
aresztach śledczych działają w ramach ich struktury.]
<12. Minister Sprawiedliwości może zakładać i prowadzić publiczne szkoły i placówki w
okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla
nieletnich oraz publiczne szkoły i placówki przy zakładach karnych i aresztach
śledczych. Szkoły i placówki przy zakładach karnych i aresztach śledczych działają
w ramach ich struktury.>
13. Szkoły kształcące w zawodzie technik pożarnictwa może zakładać i prowadzić wyłącznie
minister właściwy do spraw wewnętrznych.
14. Minister właściwy do spraw zdrowia może założyć i prowadzić publiczną placówkę
doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych o zasięgu ogólnokrajowym w
zakresie nauczania w zawodach, dla których zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa
branżowego, ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw zdrowia.
14a. Ministrowie właściwi do spraw zawodów określonych w klasyfikacji zawodów
szkolnictwa branżowego, niewymienieni w ust. 4-14, mogą zakładać i prowadzić
publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe oraz placówki i centra, o których
mowa w art. 2 pkt 4, kształcące wyłącznie w zawodach, dla których są właściwi.
[15. Zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi
lub specjalnymi, przedszkoli integracyjnych i specjalnych oraz innych form wychowania
przedszkolnego, o których mowa w art. 32 ust. 2, szkół podstawowych, w tym
integracyjnych oraz z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, z wyjątkiem szkół
podstawowych specjalnych, szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, szkół
w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, należy do zadań własnych gmin.]
<15. Zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami
integracyjnymi lub specjalnymi, przedszkoli integracyjnych i specjalnych oraz
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podstawowych, w tym integracyjnych oraz z oddziałami integracyjnymi lub
specjalnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych, szkół artystycznych oraz
szkół przy zakładach karnych, szkół w okręgowych ośrodkach wychowawczych,
zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, należy do zadań własnych
gmin.>
16. Zakładanie i prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych, szkół
ponadpodstawowych, w tym integracyjnych oraz z oddziałami integracyjnymi lub
specjalnymi, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego oraz placówek wymienionych w
art. 2 pkt 3-8, z wyjątkiem szkół i placówek o znaczeniu regionalnym i
ponadregionalnym, należy do zadań własnych powiatu, z zastrzeżeniem ust. 6.
17. Jednostki samorządu terytorialnego mogą zakładać i prowadzić szkoły i placówki, których
prowadzenie nie należy do ich zadań własnych, po zawarciu porozumienia z jednostką
samorządu terytorialnego, dla której prowadzenie danego typu szkoły lub placówki jest
zadaniem własnym, a w przypadku szkół artystycznych - z ministrem właściwym do
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
18. Przepis ust. 17 stosuje się również w przypadku przekazywania szkół i placówek
pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.
19. Prowadzenie szkół artystycznych oraz placówek, o których mowa w art. 2 pkt 8, dla
uczniów szkół artystycznych, a także placówek doskonalenia nauczycieli szkół
artystycznych może być przekazywane w drodze porozumienia między ministrem
właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego a jednostką samorządu
terytorialnego.
20. Prowadzenie publicznych szkół rolniczych i placówek rolniczych o znaczeniu
regionalnym i ponadregionalnym, publicznych szkół leśnych oraz publicznych szkół
morskich, publicznych szkół żeglugi śródlądowej i publicznych szkół rybołówstwa może
być przekazywane w drodze porozumienia zawieranego między właściwym ministrem a
jednostką samorządu terytorialnego.
21. W porozumieniu, o którym mowa w ust. 20, strony mogą określić tryb przekazania mienia
będącego odpowiednio we władaniu publicznych szkół rolniczych i placówek rolniczych
o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, publicznych szkół leśnych oraz
publicznych szkół morskich, publicznych szkół żeglugi śródlądowej i publicznych szkół
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10 ust. 1.
21a. Prowadzenie publicznych szkół, placówek i centrów, o których mowa w ust. 14a, może
być przekazywane w drodze porozumienia zawieranego między właściwym ministrem a
jednostką samorządu terytorialnego. Przepis ust. 21 stosuje się odpowiednio.
22. Zakładanie i prowadzenie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek
pedagogicznych oraz szkół i placówek wymienionych w ust. 16 o znaczeniu regionalnym
lub ponadregionalnym należy do zadań samorządu województwa, z zastrzeżeniem ust. 6 i
25.
23. Powiat i gmina mogą zakładać i prowadzić w ramach zadań własnych publiczne placówki
doskonalenia nauczycieli i biblioteki pedagogiczne, z zastrzeżeniem ust. 6.
24. Założenie przez powiat lub gminę jednostki, o której mowa w ust. 23, następuje po
uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty.
25. Plan sieci publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych oraz
szkół i placówek, o których mowa w ust. 22, określa sejmik województwa w drodze
uchwały.
26. Zakładanie publicznych kolegiów pracowników służb społecznych należy do zadań
własnych samorządu województwa.
Art. 47.
1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:
1) podstawę programową:
a) wychowania przedszkolnego,
b) kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
c) kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego,
d) kształcenia ogólnego dla technikum,
e) kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia,
f) kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy,
g) kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia,
h) kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej
- uwzględniając w szczególności zestawy celów kształcenia i treści nauczania,
umiejętności uczniów, a także zadania wychowawczo-profilaktyczne szkoły,
odpowiednio do poszczególnych etapów edukacyjnych i typów szkół;
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3) ramowe plany nauczania dla poszczególnych typów szkół, w tym:
a) tygodniowy, a w przypadku szkół prowadzących zajęcia w formie zaocznej semestralny, wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem
wymiaru godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia
zawodowego w branżowej szkole II stopnia,
b) minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów
niepełnosprawnych,
c) minimalny wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego,
d) maksymalny tygodniowy wymiar i przeznaczenie godzin, które organ prowadzący
może dodatkowo przyznać w roku szkolnym na realizację zajęć edukacyjnych, w
szczególności dodatkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z języka migowego, lub na
zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
e) przeznaczenie godzin stanowiących różnicę między sumą godzin obowiązkowych
zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego a minimalną liczbą godzin
kształcenia zawodowego dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie określoną
w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, w
szczególności na przygotowanie uczniów do uzyskania dodatkowych umiejętności
zawodowych, kwalifikacji rynkowej funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie
Kwalifikacji lub dodatkowych uprawnień zawodowych,
f) tygodniowy, a w przypadku szkół prowadzących zajęcia w formie zaocznej semestralny, wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora szkoły,
g) warunki i sposób realizacji zajęć edukacyjnych
- uwzględniając zakres celów kształcenia i treści nauczania określonych w podstawie
programowej kształcenia ogólnego lub podstawie programowej kształcenia w
zawodzie szkolnictwa branżowego, potrzebę dostosowania oferty edukacyjnej
szkół do potrzeb i zainteresowań uczniów oraz potrzeb rynku pracy, a także
realizację zajęć edukacyjnych, o których mowa w art. 109 ust. 2, oraz możliwość
przygotowania uczniów do uzyskania umiejętności przydatnych do wykonywania
określonego zawodu;
4) (uchylony);
5) zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i
placówkach, które powinny tworzyć warunki dla zaspokajania potrzeb rozwojowych i
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uczenia się;
6) organizację roku szkolnego, uwzględniającą w szczególności terminy rozpoczynania i
kończenia

zajęć

dydaktyczno-wychowawczych,

przerw

świątecznych

i

ferii

szkolnych;
7) sposób prowadzenia przez szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania,
działalności

wychowawczej

i

opiekuńczej

oraz

rodzaje

tej

dokumentacji,

uwzględniające w szczególności ewidencję dzieci i młodzieży podlegających
obowiązkowi szkolnemu i obowiązkowi nauki, a także stanowiące podstawę
wydawania uczniom świadectw i dyplomów;
8) warunki i sposób organizowania przez szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki, z
uwzględnieniem celów edukacyjnych i wychowawczych oraz bezpieczeństwa
uczniów.
1a. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z
ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia,
ramowe plany nauczania dla poszczególnych typów szkół i placówek artystycznych, w
tym:
1) tygodniowy, a w przypadku policealnej szkoły artystycznej - semestralny, wymiar
godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
2) minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów
niepełnosprawnych,
3) maksymalny tygodniowy wymiar i przeznaczenie godzin, które organ prowadzący
może dodatkowo przyznać w roku szkolnym na realizację zajęć edukacyjnych, w
szczególności dodatkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z języka migowego, lub na
zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
4) tygodniowy, a w przypadku policealnej szkoły artystycznej - semestralny, wymiar i
przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora szkoły,
5) warunki i sposób realizacji zajęć edukacyjnych
- uwzględniając zakres celów kształcenia i treści nauczania określonych w podstawie
programowej kształcenia ogólnego lub podstawie programowej kształcenia w
zawodzie szkolnictwa artystycznego, potrzebę dostosowania oferty edukacyjnej szkół
i placówek artystycznych do potrzeb i zainteresowań uczniów oraz potrzeb rynku
pracy, a także realizację zajęć edukacyjnych, o których mowa w art. 109 ust. 2.
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wychowania określi, w drodze rozporządzenia, organizację roku szkolnego w szkołach w
zakładach poprawczych i w schroniskach dla nieletnich, z uwzględnieniem w
szczególności specyfiki organizacji pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej w tych
zakładach i schroniskach oraz zapewnienia wykonywania orzeczeń sądowych.]
<2. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty
i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, organizację roku szkolnego w
szkołach w okręgowych ośrodkach wychowawczych, w zakładach poprawczych i w
schroniskach dla nieletnich, z uwzględnieniem w szczególności specyfiki organizacji
pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej w tych ośrodkach, zakładach i schroniskach
oraz zapewnienia wykonywania orzeczeń sądowych.>
3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:
1) organizację kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą;
2) warunki i sposób wspomagania wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz
dzieci pracowników migrujących nauczania języka polskiego, historii, geografii,
kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach
funkcjonujących w systemach oświaty innych państw lub nauczanych w innych
formach przez organizacje społeczne zarejestrowane za granicą, uwzględniając w
szczególności:
a) kierowanie nauczycieli do pracy za granicą,
b) przekazywanie niezbędnych podręczników i pomocy dydaktycznych służących
temu nauczaniu,
c) organizowanie w kraju i za granicą doskonalenia zawodowego nauczycieli
prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz
innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą,
d) organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży
polonijnej,
e) współpracę tych szkół oraz organizacji społecznych ze szkołami w Polsce;
3) zakres i warunki przyznawania świadczeń przysługujących nauczycielom polskim
skierowanym lub delegowanym do pracy za granicą w celach, o których mowa w pkt
1 i 2, uwzględniając w szczególności częściowy zwrot kosztów utrzymania i
zakwaterowania oraz kosztów podróży, a także wyposażenie nauczycieli w niezbędne

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 113 podręczniki, środki dydaktyczne i inne pomoce niezbędne w procesie nauczania w
miejscu zatrudnienia.
4. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, minister właściwy do spraw oświaty i
wychowania może określić przypadki, w których uczniowi można przedłużyć oraz skrócić
okres nauki w szkole, biorąc pod uwagę konieczność realizacji w tym okresie podstawy
programowej kształcenia ogólnego lub podstawy programowej kształcenia w zawodzie
szkolnictwa branżowego.
4a. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1a, minister właściwy do spraw kultury i
ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
oświaty i wychowania może określić przypadki, w których uczniowi można przedłużyć
oraz skrócić okres nauki w szkole artystycznej, biorąc pod uwagę konieczność realizacji w
tym okresie podstawy programowej kształcenia ogólnego lub podstawy programowej
kształcenia w zawodzie szkolnictwa artystycznego.
5. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, minister właściwy do spraw oświaty i
wychowania może wyłączyć stosowanie niektórych przepisów niniejszej ustawy, ustawy
o systemie oświaty oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w odniesieniu do
szkół i zespołów szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c, oraz szkół polskich, w
zakresie wynikającym ze szczególnych warunków funkcjonowania tych szkół, zespołów
szkół i szkół polskich, a także wprowadzić w tym zakresie odrębne unormowania.

[Art. 58.
Organ prowadzący szkołę lub placówkę, a w zakresie działalności dydaktycznowychowawczej i opiekuńczej również organ sprawujący nadzór pedagogiczny, mogą
ingerować w działalność szkoły lub placówki wyłącznie w zakresie i na zasadach określonych
w ustawie. W przypadku szkół przy zakładach karnych ingerencja ta jest dopuszczalna
również w zakresie realizacji celów wykonania kary pozbawienia wolności określonych w
ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2021 r. poz. 53 i 472),
a w przypadku szkół przy zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich - w zakresie
realizacji celów określonych w przepisach o postępowaniu w sprawach nieletnich.]

<Art. 58.
Organ prowadzący szkołę lub placówkę, a w zakresie działalności dydaktycznowychowawczej i opiekuńczej również organ sprawujący nadzór pedagogiczny, mogą
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określonych w ustawie. W przypadku szkół przy zakładach karnych ingerencja ta jest
dopuszczalna również w zakresie realizacji celów wykonania kary pozbawienia wolności
określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z
2021 r. poz. 53, 472, 1236 i 2054 oraz z 2022 r. poz. 22 i 655), a w przypadku szkół w
okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla
nieletnich – w zakresie realizacji celów określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2022 r. o
wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U. poz. …).>

Art. 60.
1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania:
1) sprawuje nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami, o których mowa w art. 8
ust. 5;
2) nadzoruje i koordynuje wykonywanie nadzoru pedagogicznego na terenie kraju, w
szczególności nadzoruje działalność kuratorów oświaty w tym zakresie;
3) podejmuje działania służące zapewnieniu sprawności i efektywności nadzoru
pedagogicznego, w szczególności:
a) opracowuje i modyfikuje narzędzia nadzoru pedagogicznego,
b) opracowuje programy szkoleń osób realizujących zadania w zakresie nadzoru
pedagogicznego oraz organizuje takie szkolenia,
c) analizuje i opracowuje dane dotyczące nadzoru pedagogicznego,
d) opracowuje corocznie i ogłasza na stronie internetowej obsługującego go urzędu
informacje o wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratorów
oświaty.
2. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 3, minister właściwy do spraw
oświaty i wychowania prowadzi elektroniczną platformę nadzoru pedagogicznego i
administruje nią. Do dostępu do elektronicznej platformy nadzoru pedagogicznego są
upoważnione osoby realizujące zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego, nauczyciele,
uczniowie, rodzice i przedstawiciele organów prowadzących szkoły lub placówki.
3. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz w art. 43, minister właściwy
do spraw oświaty i wychowania w szczególności:
1) ustala podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, w tym zadania z
zakresu nadzoru pedagogicznego;
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kuratorów oświaty oraz przestrzeganie przepisów obowiązujących w tym zakresie, a
także może wydawać na piśmie kuratorom oświaty wiążące ich wytyczne i polecenia,
z

wyjątkiem

indywidualnych

spraw

rozstrzyganych

w

drodze

decyzji

administracyjnej;
3) może żądać od kuratorów oświaty informacji, dokumentów i sprawozdań okresowych
lub dotyczących określonej sprawy albo rodzaju spraw;
4) może organizować szkolenia, narady i konferencje kuratorów oświaty;
5) może ogłaszać w wydawanym przez siebie dzienniku urzędowym zalecane standardy
wyposażenia szkół niezbędne do nauczania przedmiotów ogólnokształcących.
[4. Minister Sprawiedliwości i podporządkowane organy sprawują nadzór pedagogiczny nad
zakładami poprawczymi, schroniskami dla nieletnich oraz nad szkołami w tych zakładach
i schroniskach, a także nad szkołami i placówkami przy zakładach karnych i aresztach
śledczych, z wyjątkiem nadzoru nad nauczaniem przedmiotów ogólnokształcących, który
sprawuje kurator oświaty.]
<4. Minister

Sprawiedliwości

pedagogiczny

nad

i

podporządkowane

okręgowymi

ośrodkami

organy

sprawują

wychowawczymi,

nadzór

zakładami

poprawczymi i schroniskami dla nieletnich oraz nad szkołami w tych ośrodkach,
zakładach i schroniskach, a także nad szkołami i placówkami przy zakładach
karnych i aresztach śledczych, z wyjątkiem nadzoru nad nauczaniem przedmiotów
ogólnokształcących, który sprawuje kurator oświaty.>
5. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może powierzyć wykonywanie zadań, o
których mowa w ust. 1 pkt 3 i ust. 2, prowadzonej przez siebie placówce doskonalenia
nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym.
6. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w drodze rozporządzenia, może
powierzyć

podległej

sobie

jednostce

organizacyjnej

sprawowanie

nadzoru

pedagogicznego nad szkołami polskimi oraz szkołami i zespołami szkół, o których mowa
w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c, a także wykonywanie w odniesieniu do nich zadań organu
prowadzącego, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1-6, oraz zadań związanych z
awansem zawodowym nauczycieli tych szkół, o którym mowa w ustawie z dnia 26
stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.
6a. Przepisy dotyczące wydawania decyzji w sprawach nadania albo odmowy nadania stopnia
awansu zawodowego nauczycielom szkół polskich oraz szkół i zespołów szkół, o których
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wychowania stosuje się odpowiednio do kierownika jednostki organizacyjnej, o której
mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 6. Do decyzji podjętych przez
kierownika tej jednostki stosuje się odpowiednio przepis art. 127 § 3 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
7. Dyrektor szkoły lub placówki oraz inni nauczyciele zajmujący stanowiska kierownicze, z
zastrzeżeniem art. 62 ust. 2, sprawują nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli
zatrudnionych w tych szkołach i placówkach, a w szkołach i placówkach prowadzących
kształcenie zawodowe oraz u pracodawców, u których jest organizowana praktyczna
nauka zawodu, także w stosunku do instruktorów praktycznej nauki zawodu.
8. Kurator oświaty oraz organy, o których mowa w ust. 1 i 4 oraz w art. 53 i art. 54, sprawują
nadzór pedagogiczny przy pomocy nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach
wymagających kwalifikacji pedagogicznych w kuratoriach oświaty oraz w urzędach tych
organów lub podporządkowanych im jednostkach organizacyjnych.
9. Kurator oświaty oraz organy, o których mowa w ust. 1 i 4 oraz w art. 53 i art. 54, mogą
zlecać wyspecjalizowanym instytucjom lub osobom posiadającym odpowiednie
kwalifikacje prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz służących ocenie
efektywności działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej szkół i
placówek.
10. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, Ministrem
Sprawiedliwości, ministrem właściwym do spraw rolnictwa, ministrem właściwym do
spraw środowiska, ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej, ministrem
właściwym do spraw żeglugi śródlądowej, ministrem właściwym do spraw rybołówstwa,
ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, Ministrem Obrony Narodowej oraz
ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia,
szczegółowe warunki i tryb sprawowania oraz formy nadzoru pedagogicznego, zakres
danych gromadzonych na elektronicznej platformie nadzoru pedagogicznego, sposób i
zakres dostępu do elektronicznej platformy nadzoru pedagogicznego osób realizujących
zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego, nauczycieli, uczniów, rodziców i
przedstawicieli organów prowadzących szkoły lub placówki, wykaz stanowisk, o których
mowa w ust. 8, kwalifikacje niezbędne do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także
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skuteczności i efektywności nadzoru pedagogicznego.

Art. 88.
1. Szkołę lub placówkę publiczną zakłada się na podstawie aktu założycielskiego, który
określa odpowiednio jej typ lub rodzaj, nazwę i siedzibę.
2. Akt założycielski publicznej szkoły podstawowej, oprócz danych wymienionych w ust. 1,
określa także jej zasięg terytorialny (obwód), w szczególności nazwy miejscowości, a w
miastach - nazwy ulic lub ich części, należących do jej obwodu, oraz podporządkowane
jej organizacyjnie szkoły filialne. Publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez
osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną nie ustala
się obwodu, chyba że osoba prowadząca wystąpi z takim wnioskiem.
2a. Akt założycielski publicznego centrum kształcenia zawodowego i publicznej placówki
kształcenia ustawicznego, oprócz danych wymienionych w ust. 1, określa także filie
podporządkowane organizacyjnie centrum lub placówce.
[3. Nie ustala się obwodów szkołom specjalnym, szkołom integracyjnym, szkołom
dwujęzycznym, szkołom dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności
posługujących się językiem regionalnym, szkołom sportowym, szkołom mistrzostwa
sportowego, szkołom artystycznym, szkołom w zakładach poprawczych i schroniskach dla
nieletnich oraz szkołom przy zakładach karnych i aresztach śledczych.]
<3. Nie ustala się obwodów szkołom specjalnym, szkołom integracyjnym, szkołom
dwujęzycznym, szkołom dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności
posługujących się językiem regionalnym, szkołom sportowym, szkołom mistrzostwa
sportowego,

szkołom

artystycznym,

szkołom

w

okręgowych

ośrodkach

wychowawczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz szkołom
przy zakładach karnych i aresztach śledczych.>
4. Założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną inną niż jednostka
samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną wymaga:
1) zezwolenia właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego, której zadaniem
jest prowadzenie szkół lub placówek publicznych odpowiednio danego typu lub
rodzaju, wydanego po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty;
2) w przypadku szkół artystycznych:
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do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
b) realizujących także kształcenie ogólne - zezwolenia ministra właściwego do spraw
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydanego po uzyskaniu pozytywnej
opinii kuratora oświaty.
4a. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego udziela
zezwolenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, po uzyskaniu opinii specjalistycznej jednostki
nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1.
5. Wniosek o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w ust. 4, składa się wraz z projektem
aktu założycielskiego i statutu; wniosek zawiera także dane niezbędne do wpisania szkoły
lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej.
Wniosek składa się nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, w
którym ma nastąpić uruchomienie szkoły lub placówki. Termin ten może zostać
przedłużony za zgodą odpowiednio organu jednostki samorządu terytorialnego, o którym
mowa w ust. 4, albo ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego.
5a. Osoba fizyczna składająca wniosek o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w ust. 4,
może dołączyć do wniosku pisemne oświadczenie wskazujące osobę fizyczną lub osobę
prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego, która przejmie prowadzenie szkoły
lub placówki w przypadku zgonu osoby składającej wniosek. Oświadczenie zawiera
zgodę osoby fizycznej albo osoby prawnej, która ma przejąć prowadzenie szkoły lub
placówki.
5b. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5a, może zostać złożone przez osobę fizyczną
również po uzyskaniu zezwolenia, o którym mowa w ust. 4.
6. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w stosunku do szkół artystycznych minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze
rozporządzenia, szczegółowe zasady i warunki udzielania i cofania zezwolenia na
założenie szkoły lub placówki publicznej, tak aby tworzenie szkół publicznych przez
osoby prawne i fizyczne sprzyjało poprawie warunków kształcenia, a także korzystnie
uzupełniało sieć szkół publicznych na danym terenie.
7. Organ lub osoba, o których mowa w art. 8 ust. 2, zakładająca szkołę lub placówkę
podpisuje akt założycielski oraz nadaje pierwszy statut.
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kuratorowi oświaty oraz innym organom właściwym do sprawowania nadzoru
pedagogicznego nad szkołą lub placówką.

Art. 89.
1. Szkoła publiczna, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 14-18, może być zlikwidowana z końcem roku
szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom
możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu, a także
kształcącej w tym samym lub zbliżonym zawodzie. Organ prowadzący jest obowiązany,
co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji
szkoły: rodziców uczniów, a w przypadku uczniów pełnoletnich - tych uczniów,
właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego
właściwej do prowadzenia szkół danego typu.
[2. Szkoła w zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich oraz szkoła przy zakładzie
karnym lub areszcie śledczym może być zlikwidowana w każdym czasie, po zapewnieniu
uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole.]
<2. Szkoła w okręgowym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym lub
schronisku dla nieletnich oraz szkoła przy zakładzie karnym lub areszcie śledczym
może być zlikwidowana w każdym czasie, po zapewnieniu uczniom możliwości
kontynuowania nauki w innej szkole.>
3. Szkoła lub placówka publiczna prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego
może zostać zlikwidowana po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty, a w
przypadku publicznej szkoły artystycznej prowadzonej przez jednostkę samorządu
terytorialnego - po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra właściwego do spraw kultury i
ochrony dziedzictwa narodowego. Szkoła lub placówka publiczna prowadzona przez
osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną może
zostać zlikwidowana za zgodą organu, który udzielił zezwolenia na jej założenie.
4. Opinia, o której mowa w ust. 3, jest wydawana w drodze postanowienia, na które
przysługuje:
1) zażalenie do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania - w przypadku
postanowienia wydanego przez kuratora oświaty;
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ochrony dziedzictwa narodowego - w przypadku postanowienia wydanego przez tego
ministra.
5. Opinia, o której mowa w ust. 3, jest wydawana w ciągu 30 dni od dnia doręczenia
kuratorowi oświaty, a w przypadku publicznej szkoły artystycznej prowadzonej przez
jednostkę samorządu terytorialnego - ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego, wystąpienia jednostki samorządu terytorialnego o wydanie tej
opinii.
6. Dokumentację zlikwidowanej szkoły publicznej przekazuje się organowi prowadzącemu
szkołę, z wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przekazuje się organowi
sprawującemu nadzór pedagogiczny, w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia
likwidacji.
7. Dokumentację zlikwidowanej szkoły lub placówki publicznej prowadzonej przez osobę
prawną lub fizyczną przekazuje się właściwemu organowi jednostki samorządu
terytorialnego, o którym mowa w art. 88 ust. 4.
8. Przepisy ust. 1-7 stosuje się odpowiednio do placówek publicznych, z wyjątkiem warunku
o likwidacji z końcem roku szkolnego.
9. Przepisy ust. 1-8 i art. 88 stosuje się odpowiednio w przypadku przekształcenia szkoły lub
placówki.
10. Organ prowadzący szkołę lub placówkę może przenieść kształcenie w określonym
zawodzie z tej szkoły lub placówki do innej szkoły tego samego typu lub innej placówki
tego samego rodzaju prowadzonej przez ten organ, po zawiadomieniu, co najmniej na 6
miesięcy przed terminem przeniesienia, kuratora oświaty i rodziców uczniów, a w
przypadku uczniów pełnoletnich - tych uczniów.
11. Przepisów ust. 1-8 nie stosuje się w razie przekazania przez jednostkę samorządu
terytorialnego prowadzenia szkoły publicznej osobie prawnej niebędącej jednostką
samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej.
12. Przekazanie, o którym mowa w ust. 11, jest równoznaczne z likwidacją dotychczasowej
formy organizacyjno-prawnej szkoły, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305).
13. Organ prowadzący publiczną inną formę wychowania przedszkolnego może przekształcić
tę formę w publiczne przedszkole. Do przekształcenia nie stosuje się przepisów ust. 1-9.
Przepisy art. 88 stosuje się odpowiednio.
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mistrzostwa sportowego lub szkoły ponadpodstawowej, prowadzonych przez powiat,
starosta jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji,
zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły także organ wykonawczy gminy, na obszarze
której ma siedzibę ta szkoła.
15. Organ wykonawczy gminy, w terminie 21 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o
zamiarze likwidacji szkoły, o której mowa w ust. 14, na podstawie uchwały rady gminy,
może wystąpić do powiatu z wnioskiem o przekazanie gminie prowadzenia tej szkoły.
16. W przypadku otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 15, powiat przekazuje gminie,
która wystąpiła z wnioskiem, prowadzenie szkoły z początkiem roku szkolnego
następującego po roku szkolnym, w którym powiat otrzymał ten wniosek.
17. Warunki korzystania przez gminę z mienia przejętej szkoły określa porozumienie
pomiędzy gminą i powiatem, zawarte w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez powiat
wniosku gminy, o którym mowa w ust. 15.
18. W przypadku niezawarcia porozumienia w terminie, o którym mowa w ust. 17, gmina
przejmuje prowadzenie szkoły, jeżeli w drodze uchwały rady gminy zobowiąże się do
zapewnienia warunków działania szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków
nauki, wychowania i opieki.
Art. 95.
1. Struktura organizacyjna szkoły podstawowej obejmuje klasy I-VIII, a w przypadku szkoły
podstawowej dla dorosłych - klasy VII i VIII.
2. W przypadkach uzasadnionych miejscowymi warunkami, mogą być tworzone szkoły
podstawowe obejmujące strukturą organizacyjną klasy I-III albo klasy I-IV.
3. W przypadkach uzasadnionych miejscowymi warunkami, mogą być tworzone szkoły
podstawowe filialne obejmujące strukturą organizacyjną klasy I-III albo klasy I-IV.
4. Szkoła filialna, o której mowa w ust. 3, jest podporządkowana organizacyjnie szkole
podstawowej obejmującej strukturą organizacyjną klasy I-VIII.
5. Szkole podstawowej obejmującej strukturą organizacyjną klasy I-VIII mogą być
podporządkowane organizacyjnie nie więcej niż dwie szkoły filialne.
[6. W przypadku szkół podstawowych specjalnych funkcjonujących w młodzieżowych
ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii oraz szkół w
zakładach poprawczych mogą być tworzone szkoły obejmujące część klas szkoły
podstawowej. Przepisów ust. 2-5 nie stosuje się.]
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ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii oraz szkół w
okręgowych ośrodkach wychowawczych i w zakładach poprawczych mogą być
tworzone szkoły obejmujące część klas szkoły podstawowej. Przepisów ust. 2–5 nie
stosuje się.>
Art. 96.
1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły, z wyjątkiem szkoły artystycznej realizującej
wyłącznie kształcenie artystyczne, jest oddział.
2. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.
3. W celu zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej nauczyciel
wychowawca opiekuje się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
4. W

szkołach

podstawowych

działających

w

szczególnie

trudnych

warunkach

demograficznych lub geograficznych, w zakresie danego etapu edukacyjnego dopuszcza
się organizację nauczania w klasach łączonych.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, w szkole podstawowej, w której zorganizowano
oddział przedszkolny, dopuszcza się łączenie zajęć prowadzonych w oddziale
przedszkolnym dla dzieci 6-letnich z zajęciami edukacyjnymi prowadzonymi w klasie I, z
tym że co najmniej połowa zajęć prowadzonych w oddziale przedszkolnym oraz co
najmniej połowa obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu odpowiednio edukacji
polonistycznej, przyrodniczej, matematycznej oraz języka obcego nowożytnego w klasie I
powinna być prowadzona oddzielnie w oddziale przedszkolnym i w klasie I.
6. W szkołach podstawowych specjalnych i szkołach ponadpodstawowych specjalnych, w
tym zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej,
działających w szczególnie trudnych warunkach demograficznych lub geograficznych, w
zakresie danego etapu edukacyjnego, dopuszcza się organizację nauczania w klasach
łączonych. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio.
[7. W szkołach ponadpodstawowych zorganizowanych w zakładach poprawczych i
schroniskach

dla

nieletnich,

działających

w

szczególnie

trudnych

warunkach

demograficznych, dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych.]
<7. W szkołach ponadpodstawowych zorganizowanych w okręgowych ośrodkach
wychowawczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, działających
w szczególnie trudnych warunkach demograficznych, dopuszcza się organizację
nauczania w klasach łączonych.>
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1. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników lub
ochrony mienia dyrektor szkoły lub placówki, w uzgodnieniu z organem prowadzącym
szkołę lub placówkę oraz po przeprowadzeniu konsultacji z radą pedagogiczną, radą
rodziców i samorządem uczniowskim, może wprowadzić szczególny nadzór nad
pomieszczeniami szkoły lub placówki lub terenem wokół szkoły lub placówki w postaci
środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring).
2. Monitoring nie powinien stanowić środka nadzoru nad jakością wykonywania pracy przez
pracowników szkoły lub placówki.
3. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne,
wychowawcze i opiekuńcze, pomieszczeń, w których uczniom jest udzielana pomoc
psychologiczno-pedagogiczna, pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji
pracowników, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, gabinetu profilaktyki zdrowotnej,
szatni i przebieralni, chyba że stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest
niezbędne ze względu na istniejące zagrożenie dla realizacji celu określonego w ust. 1 i
nie naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych uczniów, pracowników i innych
osób, w szczególności zostaną zastosowane techniki uniemożliwiające rozpoznanie
przebywających w tych pomieszczeniach osób.
4. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, których
w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, szkoła lub placówka przetwarza wyłącznie
do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 3
miesiące od dnia nagrania.
5. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 4, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania
obrazu zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, których w
wyniku tych nagrań można zidentyfikować, podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne
nie stanowią inaczej.
6. Dyrektor szkoły lub placówki informuje uczniów i pracowników szkoły lub placówki o
wprowadzeniu monitoringu, w sposób przyjęty w danej szkole lub placówce, nie później
niż 14 dni przed uruchomieniem monitoringu.
7. Dyrektor szkoły lub placówki przed dopuszczeniem osoby do wykonywania obowiązków
służbowych informuje ją na piśmie o stosowaniu monitoringu.
8. W przypadku wprowadzenia monitoringu dyrektor szkoły lub placówki oznacza
pomieszczenia i teren monitorowany w sposób widoczny i czytelny, za pomocą
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uruchomieniem.
9. Dyrektor szkoły lub placówki uzgadnia z organem prowadzącym szkołę lub placówkę
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony przechowywanych nagrań
obrazu oraz danych osobowych uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku
tych nagrań można zidentyfikować, uzyskanych w wyniku monitoringu.
<10. Zasady monitorowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych określają
przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.>

Art. 123.
1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:
[1) rodzaje i szczegółowe zasady działania placówek publicznych, o których mowa w art.
2 pkt 3, 7 i 8, warunki pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz może określić
wysokość i zasady odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych
placówkach;]
<1) rodzaje i szczegółowe zasady działania placówek publicznych, o których mowa w
art. 2 pkt 3, 7 i 8, warunki pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach, a w
przypadku młodzieżowych ośrodków wychowawczych – także warunki i tryb
udzielania wychowankom urlopów i przepustek, warunki pobytu nieletnich
matek i ich dzieci w tych ośrodkach oraz sposób dokumentowania pobytu
nieletnich matek i ich dzieci w tych ośrodkach, oraz może określić wysokość i
zasady odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych
placówkach;>
2) szczegółowe zasady działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w
tym poradni specjalistycznych;
3) szczegółowe zasady działania publicznych bibliotek pedagogicznych.
[2. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, powinno uwzględniać realizację przez
placówki zadań i celów edukacyjnych, wychowawczych, rekreacyjnych oraz opiekuńczych
i zapewnienie warunków bezpieczeństwa wychowanków, a także określi warunki i zasady
działania wolontariuszy.]
<2. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, powinno uwzględniać realizację
przez placówki zadań i celów edukacyjnych, wychowawczych, rekreacyjnych oraz
opiekuńczych i zapewnienie warunków bezpieczeństwa wychowanków, a w
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ich dzieci – również zapewnienie nieletniej wykonywania pieczy albo uczestniczenia
w sprawowaniu bieżącej pieczy nad dzieckiem, zapewnienie specjalistycznej opieki
dziecku i nieletniej oraz zabezpieczenie prawidłowego rozwoju dziecka, a także
określi warunki i zasady działania wolontariuszy.>
3. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, powinno uwzględniać warunki
zaspokajania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży, pomoc dzieciom i
młodzieży w wyborze kierunku dalszego kształcenia i zawodu, realizację zadań
profilaktycznych i wspierających rolę wychowawczą i edukacyjną szkoły i rodziny oraz
udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży przez wolontariuszy.
4. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, powinno uwzględniać realizację przez
biblioteki pedagogiczne zadań w zakresie wspierania procesu kształcenia i doskonalenia
nauczycieli oraz pomocy bibliotekom szkolnym.

Art. 168.
1. Osoby prawne i osoby fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po
uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego
obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek.
2. Osoby prawne i osoby fizyczne mogą zakładać niepubliczne szkoły artystyczne po
uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez specjalistyczną jednostkę nadzoru, o
której mowa w art. 53 ust. 1.
3. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w drodze
rozporządzenia, może powierzyć specjalistycznej jednostce nadzoru, o której mowa w art.
53 ust. 1, wydawanie decyzji, o których mowa w art. 176 ust. 4 i art. 179.
4. Zgłoszenie do ewidencji zawiera:
1) oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca
zamieszkania lub siedziby;
2) określenie odpowiednio typu lub rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej
funkcjonowania, a w przypadku:
a) szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - nazw zawodów, w których szkoła
będzie kształcić, zgodnych z nazwami zawodów określonych w klasyfikacji
zawodów szkolnictwa branżowego albo w klasyfikacji zawodów szkolnictwa
artystycznego,
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której mowa w art. 117 ust. 1a, którą placówka albo centrum będzie prowadzić;
2a) w przypadku szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego - informację, czy
szkoła jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży czy dla dorosłych;
2b) w przypadku szkoły podstawowej - informację, czy w szkole będzie zorganizowany
oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne;
3) wskazanie adresu siedziby szkoły lub placówki oraz innych lokalizacji prowadzenia
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, jeżeli ich utworzenie jest
przewidywane, przy czym inne lokalizacje muszą znajdować się na terenie jednostki
samorządu terytorialnego dokonującej wpisu do ewidencji, a w przypadku szkoły
artystycznej na terenie tej samej miejscowości, a także informację o warunkach
lokalowych zapewniających:
a) możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
b) realizację innych zadań statutowych,
c) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkoły
artystycznej - możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu,
ca) w przypadku placówki albo centrum, o których mowa w art. 2 pkt 4,
prowadzących kształcenie zawodowe w formach pozaszkolnych, o których mowa
w art. 117 ust. 1a pkt 1 i 2 - możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu,
d) bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania określone w
przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych
szkołach i placówkach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o
Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach
o ochronie przeciwpożarowej; spełnienie tych wymagań potwierdza się przez
dołączenie

do

zgłoszenia

odpowiednio

pozytywnej

opinii

właściwego

państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz pozytywnej opinii
komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej;
4) statut szkoły lub placówki;
5) dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych
do zatrudnienia w szkole lub placówce;
6) zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych odpowiednio w:
a) art. 14 ust. 3 - w przypadku szkoły niepublicznej niebędącej szkołą artystyczną,
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kształcenie ogólne, której z dniem rozpoczęcia działalności mają być nadane
uprawnienia publicznej szkoły artystycznej;
6a) w przypadku szkoły, o której mowa w art. 178 ust. 1 - informację o zgodzie ministra
właściwego do spraw oświaty i wychowania na założenie lub prowadzenie szkoły
niepublicznej, która nie spełnia warunków określonych w art. 14 ust. 3;
7) dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego
podmiotów gospodarki narodowej.
4a. Osoba fizyczna składająca zgłoszenie do ewidencji, o którym mowa w ust. 4, może
dołączyć do wniosku pisemne oświadczenie wskazujące osobę fizyczną lub osobę prawną
inną niż jednostka samorządu terytorialnego, która przejmie prowadzenie szkoły lub
placówki w przypadku zgonu osoby składającej zgłoszenie. Oświadczenie zawiera zgodę
osoby fizycznej albo osoby prawnej, która ma przejąć prowadzenie szkoły lub placówki
niepublicznej.
4b. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4a, może zostać złożone przez osobę fizyczną
również po uzyskaniu wpisu do ewidencji.
5. Szkoła, o której mowa w ust. 4 pkt 6 lit. a, może zostać wpisana do ewidencji, jeżeli osoba
zgłaszająca szkołę do ewidencji przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty, a w
przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach, dla których zgodnie z
klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego, ministrem właściwym jest minister
właściwy do spraw zdrowia - także opinię tego ministra o spełnieniu wymagań
określonych w art. 14 ust. 3.
5a. Szkoła, o której mowa w ust. 4 pkt 6 lit. a, prowadząca kształcenie zawodowe, może
zostać wpisana do ewidencji, jeżeli osoba zgłaszająca szkołę do ewidencji przedstawi
opinię wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie
zgodnie z potrzebami rynku pracy, o której mowa w art. 22 ust. 5 pkt 5 ustawy z dnia 20
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
5b. Szkołę, o której mowa w art. 178 ust. 1, wpisuje się do ewidencji na podstawie zgody
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
6. Szkoła, o której mowa w ust. 4 pkt 6 lit. b, może zostać wpisana do ewidencji, jeżeli organ,
o którym mowa w ust. 2, stwierdzi spełnianie wymagań określonych w art. 14 ust. 4 oraz
jeżeli osoba zgłaszająca szkołę do ewidencji przedstawi pozytywną opinię kuratora
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ogólnego.
7. Niepubliczna placówka, o której mowa w art. 2 pkt 7, może zostać wpisana do ewidencji,
jeżeli osoba zgłaszająca tę placówkę do ewidencji przedstawi pozytywną opinię kuratora
oświaty o spełnieniu wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 123
ust. 1 pkt 1.
7a. Niepubliczna placówka albo centrum, o których mowa w art. 2 pkt 4, mogą zostać
wpisane do ewidencji, jeżeli osoba zgłaszająca tę placówkę albo centrum do ewidencji
przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty o spełnieniu warunków, o których mowa w
ust. 4 pkt 3 lit. a, b i ca, oraz zgodności projektu statutu z przepisami art. 172 ust. 2.
[8. Niepubliczny młodzieżowy ośrodek wychowawczy może zostać wpisany do ewidencji,
jeżeli osoba zgłaszająca ten ośrodek do ewidencji przedstawi ponadto opinię instytucji
odpowiedzialnej za wskazywanie staroście ośrodka, do którego ma być skierowany
nieletni, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 81 ustawy z dnia 26
października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2018 r. poz. 969), z
której wynika, że istnieje zapotrzebowanie na miejsca w młodzieżowych ośrodkach
wychowawczych.]
<8. Niepubliczny młodzieżowy ośrodek wychowawczy może zostać wpisany do
ewidencji, jeżeli osoba zgłaszająca ten ośrodek do ewidencji przedstawi ponadto
opinię organu odpowiedzialnego za wskazywanie ośrodka, do którego ma być
skierowany nieletni, określonego w przepisach ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o
wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, z której wynika, że istnieje zapotrzebowanie na
miejsca w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych.>
9. Organ, o którym mowa w ust. 1, dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty
zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a
kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu kuratorowi oświaty oraz organowi
podatkowemu.
10. Podmiot, o którym mowa w ust. 2, dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty
zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a
kopię zaświadczenia przekazuje organowi podatkowemu, a w przypadku szkoły
artystycznej realizującej kształcenie ogólne również właściwemu kuratorowi oświaty.
11. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji, o którym mowa w ust. 9 i 10, zawiera:
1) nazwę organu lub podmiotu, który dokonał wpisu do ewidencji szkoły lub placówki;
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3) nazwę oraz odpowiednio typ lub rodzaj szkoły lub placówki;
4) osobę prawną lub fizyczną prowadzącą szkołę lub placówkę;
5) adres szkoły lub placówki oraz innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych, jeżeli ich utworzenie zostało przewidziane;
6) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkoły
artystycznej - nazwy zawodów, w których kształci szkoła;
6a) w przypadku szkoły artystycznej - nazwy zawodów oraz nazwy specjalności lub
specjalizacji, w których kształci szkoła;
6b) w przypadku placówki i centrum, o których mowa w art. 2 pkt 4 - określenie formy
pozaszkolnej, którą prowadzi odpowiednio placówka albo centrum;
7) w przypadku niepublicznego przedszkola, niepublicznej szkoły podstawowej, w której
zorganizowano oddział przedszkolny, lub niepublicznej innej formy wychowania
przedszkolnego - informację o otrzymywaniu dotacji, o której mowa odpowiednio w
art. 17 ust. 1, art. 19 ust. 1 lub art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań
oświatowych.
12. Organ lub podmiot, o których mowa w ust. 1 i 2, wydają decyzje o odmowie wpisu do
ewidencji, jeżeli:
1) zgłoszenie nie zawiera danych wymienionych w ust. 4 albo podane w nim dane są
błędne i mimo wezwania nie zostało uzupełnione albo poprawione w wyznaczonym
terminie;
2) statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania
nie został zmieniony.
13. Osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana zgłosić organowi lub
podmiotowi, o których mowa w ust. 1 i 2, w ciągu 14 dni zmiany w danych zawartych w
zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji. Przepisy ust. 4-12 stosuje się odpowiednio.
14. W przypadku zmiany organu prowadzącego szkołę lub placówkę wniosek o zmianę
danych, o których mowa w ust. 4 pkt 1, składa, nie później niż na miesiąc przed
planowanym dniem zmiany organu prowadzącego, osoba dotychczas prowadząca szkołę
lub placówkę. W przypadku zgonu osoby fizycznej prowadzącej szkołę lub placówkę
wniosek składa osoba, która została wskazana w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 4a
lub 4b, w terminie 14 dni od dnia zgonu. Zmiana organu prowadzącego następuje z dniem
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się odpowiednio.
15. Organ lub podmiot właściwy do dokonania wpisu do ewidencji może wyrazić zgodę na
złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 14, w innym terminie niż określony w tym
przepisie.
16. Organ lub podmiot, o których mowa w ust. 1 i 2, podają do publicznej wiadomości wykaz
szkół i placówek niepublicznych, zawierający dane, o których mowa w ust. 11 pkt 3 i 5.
Podmiot, o którym mowa w ust. 2, w wykazie uwzględnia także informację o posiadaniu
przez niepubliczną szkołę artystyczną uprawnień publicznej szkoły artystycznej.

USTAWA z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1050 oraz z 2022 r. poz. 655)
Art. 9.
[1. Świadczeniobiorca ma prawo wyboru świadczeniodawcy, udzielającego świadczeń z
zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, spośród świadczeniodawców, którzy zawarli
umowy o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, z zastrzeżeniem
art. 325 i art. 599 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655),
art. 153 ust. 7a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2020
r. poz. 305, 1610, 2112 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11 i 464) i art. 115 § 1a ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2021 r. poz. 53 i 472).]
<1. Świadczeniobiorca ma prawo wyboru świadczeniodawcy, udzielającego świadczeń z
zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, spośród świadczeniodawców, którzy
zawarli umowy o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, z
zastrzeżeniem art. 325 i art. 599 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny
(Dz. U. poz. 655 i 974), art. 153 ust. 7a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży
Granicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1061 i 1115), art. 115 § 1a ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2021 r. poz. 53, 472, 1236 i 2054 oraz z
2022 r. poz. 22) i art. 112 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i
resocjalizacji nieletnich (Dz. U. poz. …).>
2. Świadczeniobiorca, w ramach wyboru, o którym mowa w ust. 1, wybiera lekarza POZ,
pielęgniarkę POZ lub położną POZ.
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1) lekarza POZ, pielęgniarkę POZ lub położną POZ u tego samego świadczeniodawcy
albo
2) lekarza POZ, pielęgniarkę POZ lub położną POZ u różnych świadczeniodawców, albo
3) lekarza POZ, pielęgniarkę POZ lub położną POZ będących świadczeniodawcami
- tworzących zespół POZ, o którym mowa w art. 11.
4. Świadczeniobiorca ma prawo bezpłatnego wyboru, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie
częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym, a w przypadku każdej kolejnej zmiany
wnosi opłatę w wysokości 80 złotych.
5. Świadczeniobiorca nie wnosi opłaty, o której mowa w ust. 4, w przypadku zmiany swojego
miejsca zamieszkania lub w przypadku zaprzestania udzielania świadczeń opieki
zdrowotnej przez wybranego świadczeniodawcę, lekarza POZ, pielęgniarkę POZ lub
położną POZ u wybranego świadczeniodawcy, lub z innych przyczyn powstałych po
stronie świadczeniodawcy, a także w przypadku wystąpienia okoliczności, o których
mowa w art. 6 ust. 3.
6. Opłata, o której mowa w ust. 4, stanowi przychód podmiotu zobowiązanego do
finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych w rozumieniu ustawy
o świadczeniach.
7. Dokonanie przez świadczeniobiorcę wyboru, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie wiąże go w
zakresie świadczeniodawcy udzielającego świadczeń nocnej i świątecznej opieki
zdrowotnej, o której mowa w art. 5 pkt 17a ustawy o świadczeniach.

USTAWA z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w
związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125)

Art. 3.
Przepisów ustawy nie stosuje się do ochrony danych osobowych:
[1) znajdujących się w aktach spraw lub czynności lub urządzeniach ewidencyjnych, w tym
tworzonych i przetwarzanych z wykorzystaniem technik informatycznych, prowadzonych
na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach
nieletnich (Dz. U. z 2018 r. poz. 969), ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
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- 132 wykonawczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 652, 1010, 1387 i 2432), ustawy z dnia 6 czerwca 1997
r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1987 i 2399), ustawy z dnia 10
września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1958, 2192, 2193, 2227 i
2354), ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o
wykroczenia (Dz. U. z 2018 r. poz. 475, z późn. zm.), ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o
postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia,
zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz. U. z 2014 r. poz. 24, z 2015 r. poz. 396,
z 2016 r. poz. 2205 oraz z 2018 r. poz. 2435), ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o
prokuraturze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1767 oraz z 2018 r. poz. 5, 1000, 1443 i 1669);]
<1) znajdujących się w aktach spraw lub czynności lub urządzeniach ewidencyjnych, w
tym tworzonych i przetwarzanych z wykorzystaniem technik informatycznych,
prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny
wykonawczy (Dz. U. z 2021 r. poz. 53, 472, 1236 i 2054 oraz z 2022 r. poz. 22), ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 534,
1023 i 2447 oraz z 2022 r. poz. 655 i 958), ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks
karny skarbowy (Dz. U. z 2022 r. poz. 859), ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. –
Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1124), ustawy
z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi
stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1638 oraz z 2022 r. poz. 974), ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo
o prokuraturze (Dz. U. z 2021 r. poz. 66, 1236 i 2052 oraz z 2022 r. poz. 655), ustawy
z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U. poz. …);>
2) przetwarzanych w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa narodowego, w tym w ramach
realizacji zadań ustawowych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu,
Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego oraz Centralnego
Biura Antykorupcyjnego.
Art. 26.
1. Nie przekazuje się informacji, o których mowa w przepisach niniejszego rozdziału, oraz nie
udostępnia się danych osobowych, jeżeli mogłoby to powodować:
1) ujawnienie informacji uzyskanych w wyniku czynności operacyjno-rozpoznawczych;
2) utrudnienie lub uniemożliwienie rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania lub
zwalczania czynów zabronionych;
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skarbowego lub w sprawach o wykroczenia lub wykroczenia skarbowe;]
<3) utrudnienie prowadzenia postępowania karnego, karnego wykonawczego,
karnego skarbowego lub w sprawach o wykroczenia lub wykroczenia skarbowe,
lub w sprawach, o których mowa w art. 359 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2022
r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich;>
4) zagrożenie życia, zdrowia ludzkiego lub bezpieczeństwa i porządku publicznego;
5) zagrożenie bezpieczeństwa narodowego, w tym obronności lub bezpieczeństwa oraz
ekonomicznych podstaw funkcjonowania państwa;
6) istotne naruszenie dóbr osobistych innych osób.
2. Administrator może przekazać osobie, której dane dotyczą, informacje, o których mowa w
ust. 1, w przypadku gdy ich ujawnienie byłoby niezbędne do ochrony życia lub zdrowia
ludzkiego.

USTAWA z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu
informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 1641)

Art. 4.
1. Przepisów ustawy nie stosuje się do informacji sektora publicznego będących w
posiadaniu:
1) jednostek publicznej radiofonii i telewizji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29
grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2020 r. poz. 805) oraz Polskiej
Agencji Prasowej S.A.,
2) państwowych instytucji kultury, samorządowych instytucji kultury oraz innych
podmiotów prowadzących działalność kulturalną, o których mowa w art. 2 ustawy z
dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(Dz. U. z 2020 r. poz. 194), z wyjątkiem muzeów państwowych i muzeów
samorządowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o
muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902) oraz bibliotek publicznych w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz.
1479),
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szkolnictwie wyższym i nauce, z wyjątkiem:
a) danych badawczych, o których mowa w art. 22,
b) bibliotek naukowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o
bibliotekach, których organizatorami są podmioty zobowiązane, wymienione w
art. 3 pkt 1-4,
c) Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego,
d) Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego,
e) muzeów państwowych oraz muzeów samorządowych prowadzących działalność
naukową,
4) podmiotów, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), z wyjątkiem bibliotek pedagogicznych w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach,
5) podmiotów, o których mowa w art. 3 pkt 5, w zakresie, w jakim informacje te zostały
wytworzone:
a) poza zakresem zadań publicznych,
b) w ramach działalności uznanej za bezpośrednio podlegającą konkurencji, zgodnie z
art. 34 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego
2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach
gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej
dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243, z późn. zm.),
[6) podmiotów, o których mowa w art. 95 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o
postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2018 r. poz. 969), oraz zakładów
karnych i aresztów śledczych,]
<6) podmiotów, o których mowa w art. 343 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o
wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U. poz. …), oraz zakładów karnych i
aresztów śledczych,>
7) Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, z wyjątkiem danych badawczych
- chyba że informacje te stanowią informacje publiczne podlegające udostępnianiu w
Biuletynie Informacji Publicznej.
2. Przepisów ustawy nie stosuje się do informacji sektora publicznego, których udostępnianie
lub przekazanie zostało uzależnione od wykazania przez użytkowników interesu
prawnego lub faktycznego na podstawie odrębnych przepisów.
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